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ಶ್ರೀ 

ಅಭಿಷೇಕ 

ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿಮಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಥನವನು 

ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕೂಡಿಸಂತ 

ಭಿನ್ನಭಿನ್ನದ ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳಿಂದಾಯ್ದ ಸಾರ ಸಾಧನದಿಂದಲಿ 

ಹೊನ್ನ ಕುಂಭವ ತುಂಬಿ ಜಾನ್ಹ ವಿಯ ಜಲದಿಂದ 

ನನ್ನೆರಡು ಕರಗಳನಂ ಜೋಡಿಸುತ ಭಕ್ತಿಯಲಿ 

ನನ್ನಯಿಂದಲಿ ನಂತಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಗೈೈಯಂಜ್ಯವೆನಂ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ॥ 



ಹಿತನಂಡಿ 

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕೆ. ಜೋಶಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನಲ್ನ 

`ರೆದಿದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳ ದರ್ಶನ ವರಾಡಿಸಂವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 

ನನದ ೪ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದರೊಂದಿಗೆ. ಭಕ್ತಿ. ಅವರೇ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 
ಸ್ಯ ದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. (| ಹ f: 

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕೆ. ಜೋಶಿಯವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ "ನಾನಾ' ಎಂದೇ 

ವ್ರಿಯರಾದವರಂ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕೃ ತಿಗೆ "ಮುನ್ನುಡಿ' ಬರೆಯ 

ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದೆ, "ಅಚ್ಚ ರಿಯಾಯಿತು. ನಾನಂ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಯೋಗ್ಯನೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿ ಕೊಂಡೆ. ಆ ವಕಾತನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 

ಬೇಡವೆಂದೆ ! "ನಾನಾ' ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ನಾನಾ' ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಕಾತಂ ಹೇಳಿದೆ- 

“ನೋಡಿ, ಮಬನ್ನಿಡಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ ಅನಂಭವ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ತೆ ಬೇಕಂ ಎಂದಂ. ಅವಾವೂ ನನ್ನ ಲ್ಲಿ 

ಲ್ಲ ಹ ನನ್ನನು್ಬ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ” "ಎಂದಾಗ, 'ನಾನಾ' ಒಂದೇ ವಾಂ 
ದರಂ. ಗ್ರನಿಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿ ಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಂ- 

ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳಂ ಕಡಿವೆಂಯೆಂ ? ಎಂದಂ ಹೇಳಿದರಂ. ಈ ವಠಾತಂ 

ನ್ನ ವಂಣಿಸಿತರಿ. 

"ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ' ಈ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ 

ತಂದೆಯವರ ವಂಂಖದಿಂದ. ಈಗಿನ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 

ಬಳಿಯಿಂರುವ ಮೈ ಲಾರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರಗುಡ್ಡ ದ ಉದ್ಭವಲಿಂಗವೂ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಎಂದಂ. ತಂದೆ ಉಸಿರಿನ ನೆನಪಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈ ಲಾರನ ಮಂದಿರದ ಶಿಖರದ 

ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರಂತೆ ತಂದೆಯವರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ 
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ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗಿರಬಹಂದು.. ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಕೆಲವೇ ವಕಾತ್ರವೆಂದಂ ಒದಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ಆದರೆ, 

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಿವನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಏಕೆ 

ನೀಡಬಾರದು ? 

ಆ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನೇ " ನಾನಾ ' ಅವರು ನಮಗೆ 

ವಕಾಡಿಸಂತ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವದು ! ಅವರು ಬರೆದ ಈ ಪುಸ್ತಕ 

ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ "ಗೈಡ' ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ, ಸ್ಥಳದ ಇತಿಹಾಸ, 
ಮಂದಿರದ ನಿವರ್ಕಾಣ, ವಂಂದಿರಗಳ ಅಂದ-ಚಂದ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯ ಇವುಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ಯೂ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಹಸ್ತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಂ 

ಗ್ರಂಥದ ಮೆರಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಂವಾಗ 
ಓದುಗ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಕಾನಸಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 

“ನಾನಾ' ಅವರು ಬರೆದ ವಠಾತಂಗಳನಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿದರೆ, ಓಣಿಗೆ ಕಂಂದಂ 

ಬಂದೀತೆಂದು ಅವರ ಒಂದರ ವಕಾತನ್ನು ಈ ನುಡಿಯಲಿ ತೆಗೆದಂಕೊಳ ಲು 
ಆತೆ ಹ £2 ಸ್ಯ) 

ಪ್ರಯಂತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.! 

"ಶಿ' ಮತ್ತು "ವ' ಎಂಬೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿವರ್ಣಯಂ ಲಿಂಗವೆಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸನಾತನ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಹಿರಿಯಂರರಿ, ಜ್ಞಾ ನಿಗಳಂ.  ಭರತಭೂವೀಯ ತಂಂಬ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ 

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಂತೂ ಆಸ್ತಿಕರ ಆಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾವುಕ- 

ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ದಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನದ 

ಭಾಗ್ಯ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರಂವದಲ್ಲ! ಶಿವನ ಕೃ ಪೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 

ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದ ವಂಹನೀಯರಂ, ಆ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ 

ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಕಂರಿತಂ ಹೇಳಿದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ | 

ಯಂತೆ! ಅಂದ ಮೇಲೆ “ನಾನಾ” ತಂದಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಓದುಗರೇ ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ.ಜೋಶಿ "ನಾನಾ' ಅವರ ಮನೆತನವೇ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಹೆಸರಾದದ್ದು. ಗಾಲವ ವಣನಿಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ಗಲಗಲಿಯ 

ನೆಲದಿಂದ ಶಾಲ್ಮಲೆಯ ತೀರದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಂ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಸಜ್ಜ ನಿಕೆ 

ಸುಸಂಸ್ಕೃತಗಳ ಸಂಗಮ ಅದಂ. ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರಾಂತ ಪಂಡಿತರಂ, 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎದ್ವಾಂಸರಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಲಪ್ರರೋಹಿತ ಆಲೂರರ ವೆಂಕಟ- 

ರಾಯರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಂ. ವರಕವಿ ದ್ಯ ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗಂತೂ 

ಪಂ. ಕೇಶವಶವರ್ಕಾ ಗಲಗಲಿಯವರೆಂದರೆ ಗಂರಂಸವಕಾನ ಗೌರವ ! ಇನು 

ನವ್ಮ ಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೂ ಕೇಶವಶರ್ಮರನ್ನು ಕಾಣದೇ 

ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ಅಂಥವರ ಪುತ್ರ "ನಾನಾ'. ಇತ್ತಿಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ 
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಸತ್ಯಕಾವಂರಿಗೆ ಬಲಂಪ್ರಯರಾದವರಂ.  ಇವರರಂ 

ಬಂಧಂತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡವರು, ಸಹೃದಯ, ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರೇಮ, 

ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆ, ಸಂಸ್ಥೇಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಇವರು. ಸಂತೋಷ- 

ಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಸದಾ ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡೇ 

ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕವನಗಳೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಂಸಕ್ಕರೆ, ಗದ್ಯ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ: 

ಅವುಗಳ ಸಂವಿಚಾರವೆಂಬ ರಸಪೂರಿತವಾದಂಥವುಗಳಂ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥ ಕೇವಲ ಓದಿ ಎತ್ತಿಡುವ ಹಾಳೆಗಳ ಕಟ್ಟಲ್ಲ! ಒಂದು 

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಮೌಲ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದರಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ- 

ವೆಂದರೆ ಇದಂ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಕಿಕ ಗ್ರಂಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯಗಣಾಗಿದೆ! 

ಕವಿಹೃದಯಿ ಜೋಶಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತಿಹಂದಂ. 

ಶೈಲಿ ಸುರಂಚಿಪೂರ್ಣ ಜೇನಂಬೆರೆತ ಸವಿಹಾಲಿನಂತಿಹುದಂ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರರ 

ಬರೆದಿರಂವ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗ ಲುಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. 

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಕುರಿತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಕೊಟ್ಟು 

ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ಸಮಗ್ರ ವಾಚಕವೃಂದಕ್ಕೆ 

ಈ ಗ್ರಂಥ ಹಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ 
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ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಚಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಲಃಪುವ ವಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ. 

ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ * ನಾನಾ' ಸದ್ಯ ದ್ವಾದಶ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ವಠಾಡಿಸುತ್ತಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ 
ವಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೂ ಒಂದಂ ಬಿಲ್ವದಳ “ಏಕಬಿಲ್ವಂ 

ಶಿವಾರ್ಪಣಂ” ಎನ್ನುವಂತೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಎಸಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

ಜ್ರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಮವಾದ... ಆದರೂ ಲೆಕ ಣಿಕೆಯಂನಲ್ಲ 

ಕೆಳಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಬರಹಕ್ಕೆ ನಾನಂ ಅರ್ಹನೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ನನ್ನ 
ಮನದಿಂದ ವಕಾಯವಾಗಿದೆ... ಅಂತಹದರಲ್ಲೂ ನಾನಾ ಅವರಂ ಇಂತಹ 
ಹತ್ತೆಂಟಂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ 
ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಂತ್ತ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... 

ಎನ್, ನಿ. ದೇಸಾಯಿ, 

“ಬಾಳಕ ಪ ' 
ಲಣ 

ಸಿಲ್ಪರ ಟೌನ್ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕಂಲರೋಡ 

೨೫.೦೨-೧೯೯೯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-೫೮೦೦೪೨೦ 



! ಶ್ರೀ ಕೇಶವಾಯನಮಃ ॥ 

ನನ್ನ ಮಾತು 

ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ 

ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು 

ಪರಿಚಯಿಸಲು ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒತ್ತುಗಳು, ಹೀಗಾಗಿ; 

ಆ ಪುರಾಣಿಕರನ್ನೂ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳದ ವಂಹಿಮೆಯನ್ನೂ,, ಪೂರ್ವಾಪರ 

ಸಂದರ್ಭದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂತಾನ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳನರ್ನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ 

ಮುಹಂತರನ್ನೂ, ಅರ್ಚಕರನ್ನೂ, ಸ್ಥ ಳಿಕ ವಯೋವೃದ್ಧ ರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ 

ದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೃತಫ್ನನಾಗಬೇಕಾದೀತು ! ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮೋ ಎಂಬೆ. 

ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ; ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಲಿ ಅ ಸಳದಲಿ 
ಇದುದ ಇದ್ದಿ ik ಏನಾದರೂ ವೈಶಿಷ್ಟ ತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಹಡಿದ 

ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಕುತೂಹಲ. ನವಕರಿಯ ಅಲೆದಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನನ 
ಕರ್ತವದ ಜೊತೆಗೆ; ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪಟ್ಟ ಚು 

ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಕೆದಕಿ-ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ್ದು 

ಕೊಳ್ಳುವ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಗುರುಕೊಂಡಿತಂ. ಹೀಗಾಗಿ; ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಲಿ, 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಲೀ, ವಂನಸ್ಸಿಗೆ ವಣದವನ್ನೀಯಂವ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೊಬಗಿನ 

ತಾಣವನ್ನಾಗಲೀ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಪಳ 

ಪುರಾಣವನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಉತ್ಸುಕತೆ ಹಣಿಕಿಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಿಗ್ಗಿಸಿ 

ಬರೆದಿಡುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರಂವೆ, 
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ಪ್ರರಂಣ ಪ್ರಪಂಚದ, ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ 

ಅಸೆ ಷ್ಟೊಂದು ಬಲವತ್ತರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನ ೈಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದಂ ಪ್ರಾಂಜಲ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಬಯಸು ಆದ್ದರಿಂದ; ಸಃ ನನ್ನಿ ದೇನಾದರೂ 

ತಪ್ಪು ತಡೆಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ « ಹ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ 

ದಿಂದ ಸ್ವೀ ಕರಿಸಂವೆ. 

ಈ ಕೃ ತಿಗೆ ಬೆಳಕು: ಬೀರಲು, ತಿರಂಪತಿಯ ಬೆಟ್ಟವೇರಲಂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ 

ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತಡಕೋಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಿ, ವಿರೇಶ ಅವರಂಗಳೇ 

ದಾರಿ ತೋರಿದರಂ. ಆ ದಾರಿಯೋ ನನಗೆ ರಹದಾರಿಯಣಾಯಿಂತಂ. ಹೀಗಾಗಿ 

ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆನಪಿಸುವೆ. 

ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ನವ[್ಮಿ ಮನೆತನದ ಕುಲದೇವರು. 

ಆತನಂ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು -ಬಂದವ. 
ಪೂ ನನ್ನ ಧಾವಿರ೯ಕ ಕೃತಿಯಂ ಹೊರಬರಲು ಆತನ ಅನಂಗ್ರಹವೆಂದಂ ಬೇರೆ 

ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಾವರಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಂವ 

ಪದ್ಧ ತಿ ಆದರೆ: ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹೋ ನನ ್ಲಿಂಥ ಬಡ ಭೆಕ್ರನಿಗೆ 

ದೊರೆತದ್ದಗ ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ: ದ ಪುಣ್ಯ ವೆಂದರಿ ಜಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದ 

ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಜಿ ಧನವಿತ್ತ EN ತಿರಂಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಗ್ರಂಥ 

ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಂಪಾದಕ ವಂಂಡಲಿಯಂನಬ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವೆ. 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಪೊಡವಂಡಂವೆ. 

ನನ್ನ ಧಾರಕ ಬರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ 

ಉತ್ತೇಜನವೀಯಣತ್ತ ಬಂದಿರಂವ ವನ್ನ ಅದ್ಯರಾವಣಿಚಾರ್ಯರನನ್ನ 

ನೆನೆಯದಿರಲಾರೆ. 
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ಈ ಹನ್ನೆ ರಡಂ ಜ್ಯೊ ೇತಿರ್ಲಿಂಗಗಳೆ ಕಃರಿತಂ ಬರೆದಿಟ್ಟು ೩-೪ 

ವರುಷಗಳೇ ಸಂದವು. id a ಪ್ರತಿಯ ನ್ನು ಅಣ್ಣ ವಿಠ್ಠಣ್ಣ (ದಿ, ವಿಜ್. ಜಿ. 

ಜೋಶಿ) ತಿದ್ದಿಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದರಂ. ಈ ಜಾಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ 

ಹಂಬಲವಿತ್ತು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿತ್ತೀನೋ? ಈ 
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ತ ನಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೊರಗು 
ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿಂತು. “ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೆ ನ್ನವಂಃ।” ಈಗ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೀಗ 

ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂದಾದೀಪ ಪವನ್ನು ಆತನು ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು ನೋಡಿ 

ಸಂತಸ ಪಡಲೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆ. ಆತನ ಆತ್ಮ ಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದಂ 

ಜೊ ್ಯೀತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಗೆ ದು ನವೀಸಿ ವೆ, 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಣದ ವೆಚ್ಚ ( ೧೦೦೦ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ) ಸಂವರಾರಂ 
೨೫ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಂ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 

ಫ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಧನ ದೊರಕುವುದೆಂದು 

ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬಂದರೂ ಮುಂದಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ದೂಗಿಸಬೇಕೆಂಬ 

ಹೊಯ್ದಾ ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ: ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ, ಧಾರವಾಡ ಗೆಳೆಯ ಬಳಗವೂ 
ವಬಿನ್ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಗೆ ಪಾತ್ರರಂ. 

ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಿಂದ 'ರತ್ನ ಗಂಬಳಿ 

ಯನ್ನು ನೆಯ್ದು ಕಲಾದೇವಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ ಕಲಾಶಂಶಲರು ಶ್ರೀವಣನ್ 

ಎನ್. ಸಿ. ದೇಸಾಯಿಯವರು. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ 

ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರರ 

ಕೈಕಂಂಚನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನವಿರಾಗಿ ಆಡಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಫಪ್ಪಿಸುವರೋ 

ಅಷ್ಟೇ ಗುಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ; ಸಾಹಿತ್ಯಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಶಿ ತಿ 9 ಇಡಾ ಪ್ರಗಲ್ಪತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದೂ ಒಂದು ವೈ ಶಿಷ್ಠ 8° 

ಮಂನ್ನು ಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡಲು ನಂಶಿಸಿದಾಗ, ಅವರೇ 

ಹೇಳಿದಂತೆ, *... ... ಆಪ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡೆ ” ಎಂಬ 
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ಮಾತಂ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವೆನಿಸಿದರೂ ಅದ) ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಅಪ್ತತ್ವದ ಕಗ್ಗ ಂಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಲಾಕಂಂಚನ ಸುಂದರಾ” 

ಕ್ಸ ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ke ಲೆಕ್ಕ ಣಿಕೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದು ನಾನಂ 

ಅವರನ್ನು ಓದಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೆ. "ಅಂತೆಯೇ ಆ "ಕಗ್ಗ ೦ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸಿದೆ. 

ಚಿತ್ರ ಕಲೆ” ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕರಗತ BS ಬಹು 

ಬ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಹೆಸರಿಸ ಬಹ:ದಾದವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕವಿ ರವೀಂದ್ರರು, 

ಡಾ.ಶಿವರಾಮಕಾರಂತರಂ, ಕೈಲಾಸಂ ಇಂಥವರ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಿ. ದೇಸಾಯವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೆನಲ್ಲವೆಂಬ 
ಅನಿಸಿಕೆಯಂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮಂನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.' 

ಮುನ್ನುಡಿಯಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ " ಹಿತನಂಡಿ ' ಎಂದು. 
ಹೇಳಿದ್ದು; ಸಂಯೋಚಿತ, ಸಂಸೆವಂಂಜಸ, ಸಂಸಮರ್ಥನೀಯಂವೆಂದೇ ನನ್ನ 

ಭಾವನೆ. ಏಕೆಂದರೆ; ಅವರು ನನಗಿಂತಲೂ ವಯೋವೃದ್ಧ ನ 

ಜ್ಞಾ ನವೃದ್ಧರೂ, ಆತ್ಮೀಯ ಆಪ್ತ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದ 

“ಹಿತನಂಡಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇದೊಂದು 

ಕೌದಾರ್ಯದ ಉಡುಗರೆಯೆಂಂದು ತಿಳಿದು ಅವರ ಕರೆಗತವಾದ ಕಲಾದೇವಿಗೆ 

ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಸುವುದರೊಂಡಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ನಮನ. 

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೂ, ನಿರ್ವಂಚನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಸುಳುವಿನಲ್ಲಿ 

ಮಿಂದಂ ಬ ಜೂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವದವರೂ ಆದ ವಠಾನ್ಯ 

ವಾಯ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲರಂ, ಈ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವ್ಯಕ್ತ ಸಡಿಸಿದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಈ ಶೃತಿಗೆ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯದಂತಿವೆ ಎಂದು 

ಹೇಳಬಯಸುವೆ. ಅವರ ಅಂತಃಕರಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ 

ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಯ ನವಂನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ ಸ ಕರ್ತವ್ಯ-ಧರ್ವ, 



xvi 

ನುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಕರ್ತರೂ, ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬಹೆಂವಖಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಯಳ್ಳ- 
ವರೂ ಆದ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಂರೇಂದ್ರ ದಾನಿಯವರು ನನ್ನೀ ಕೃತಿಗೆ ಬೆಳಕು 

ಬೀರುವ ಹಣತೆಯೆನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವಂತೆ ವಕಾಡಿರುವರಂ. 

ಅತ್ಯಲ್ಪ, ಸವಂಯದಲ್ಲಿಯೆೇ ಸವಂಗ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದಿ, “... ಕಿರಿದದರಲ್ಲಿ 
ಪಿರಿದರ್ಥವಂಂ ತೋರ್ಪಜಾಣ್ಮೆ...” ಎನ್ನುವಂತೆ ಸರಳ-ಸಂಂಜರ-ಬಂಧಂರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆದಂಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನಲ್ನಿ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತನನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿರಂವರಂ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ-ಅಭಿನಂದನೆ. | 

ಈಗಂತೂ ಮುದ್ರಣದ ನಾವಿನ್ಯತೆಯಂ ಬಹುಮಂಖವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. 

ವೆಚ ಕವ್ಯೂ ಕೇದಾರವನ ದ್ನ ತಲಂಪಿದೆ. ಆ ತವ್ಮಿ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆ 

ಜೋಡಿಸಿ ಅಂದವಾಗಿ. ಮಂದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಂದ್ರಣಾಲಯ:ದ ಒಡೆಯರಾದ 

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಟಿ, ತಡಕೋಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಿ. ವಿರೇಶ ಅವರನ 
ವ ಮತ್ತು ವಯದ್ರಹಾಲಯಂದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ವಗದವರೂ 

ಸ್ವಟದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರೂ 

ನನ್ನ ಓದುಬರೆಹಕ್ಕೆ ಸತತವೂ ಅನಂಕೂಲ ಪರಿಸರವನ್ನಲ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ಸ 

ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನೂ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ, 

ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನೂ, ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನೂ ಮೊವರ್ಮಿ ಕ್ಕ ಛನ್ನೂ, ಹಾಗೂ 

ಗೆಳೆಯರಾದ ಹ ಜೋಶಿ, ದೀಕ್ಷಿತ, ಎ ಸ್, ಹಃ ಬತ 

ಡಂಬಳ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ವಕಾಡಿದ 

ಚಿ. ಗಂರಂರಾಜನನ್ನ್ನ ne | 

ನನ್ನ ದೇಹದ ಯಕಾವುದೇ ಅಂಗದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 

ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಓದಂ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ದಾರಿ ವಕಾಡಿಕೊಡಂತ್ರ 

ಬಂದಿರಂವ ಡಾ ಕೆ, ಸುರೇಶ, ಡಾ ಎಸ್. ಕೆ, ಹೊಸೂರ, ಡಾ! ಡಿ. ಆರ್. 
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ಹಣಮರ ಹಾಗೂ ಡಾ| ಆನಂದ ಬೆಟದೂರ ಈ ಚತಂರ್ವೈದ್ಯನಾಥರನ್ನು 

ಮಂಠೆಯಲಾರೆ. 

ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ನನ್ನ "ಗಾಲವ ಕ್ಷೇತ್ರ” ವೆಂಬ ಭಾಮಿನಿ 

ಷಟ್ಪದಿಯ ಪದ್ಯರೂಪದ ಕೃತಿಗೆ ವಿನ್ವಜ್ಜ ನರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತಿದ್ದು; 

ಇದನ್ನು ದೈವೀಭಕ್ತರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಂವರೆಂದು ನೆರೆನಂಬಿರುವೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಓದಃಗರ ವಿನೀತ 

೩೦-೧೨-೧೯೯೯ ಎನ್, ಕೆ. ಜೋಶಿ ( ಗಲಗಲಿ ) 



ಪೀಕಿಕ : ಹಿವಐಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ " ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ' 
ಎಂಬಂದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಾ ನವಿದೆ. ಭೂವಂಂಡಲ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ 

ವಂಹಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರಂವವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ, 

ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರನ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವೇ 

ಅವತರಿಸಿದಂತೆ ಎಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಂ.. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಯ 

ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಸತತವಾಗಿರಂತ್ರದೆ. 

ಈ ಜ್ಯೋತಿಯ ಚವಂತ್ಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂ 

ಬರಂವವು. ಅವೇ ಹನ್ನೆ ರಡಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು. 

ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥ ಳಗಳಂ ಜ್ವಾಲಾವಖಖಿ- 

ಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದಂವಂತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಶಿವ ಮಂದಿರಗಳರಿಂಟಂ. 

ಆದರೂ ಭಕ್ತರ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಕಂಂದಂ ಬಂದಿರಃವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಂ ತತ್ಸವಿತುಃವರೇಣ್ಯಾಂ...... ” ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ವಂಂತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಮಾಡುವುದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಂಂತ್ರದ ಜಪ 

ಸಾಮಥ್ಯ ದಿಂದ ವಕಾನವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಣ ಜ್ಯೋತಿಗೆ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ದಿವ್ಯ 

ಶಕ್ತಿಯ” ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. 

ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯೆ ತೇಜದಿಂದ, ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ- 
ವೆಂದಂ ಹೇಳುವುದಂ ಕಠಿಣ. ಆ ಭವ್ಯ-ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಾವುರ್ಥ್ಯದಿಂದ 



ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ 

ನಾವು ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೂಯೆ ರ್ಕೊೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆ. ಅರ್ಥ್ಯ- 

ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನುಳಿದದ್ದು ಮಿಥ್ಯ 
is ಪದಿ ಕ್ರ 

ಆಗ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ. ನಿತ್ಯ ತ ಉಪಾಸನೆ 

ಯನ್ನ ಮಾಡುವರು. ಅಗ್ನಿಯ ಉಪಯೋಗ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ 

ಉಪಕಾರ ಎಷ್ಟ ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕಡಿವೆಂಯೇ. 

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಇವುಗಳ ಚಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ. 

“ಸಾ ಆಜ್ಞೆ €ನ ವರ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಂ ವ್ಹಿ ನಾಂ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ 

ದೀಪಂಗ್ರಹಣ ದೈವೇಶ ತ್ರೆ [ರೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಃ” 

ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ ಕ ಸರಾ ಸ ಫ್ರೊ "ತಿಯನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಈ ದೀಪಜ್ಯೊ ತಿಯ ಮಹತ್ವ ವಂತೂ ಸಕಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. 

ದೀಪದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವೆ, ದೇವತಾರ್ಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ವನು, ಬೆಳಗು ವುದಲ್ಲದೆ ದೀಪೋ ಸತ್ಸವವನ್ನು ನಿ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕತ್ತಲೆ- 

ಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಹಚ್ಚು ತ್ತೇವೆ. "ಮಂಗಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ 

ಹೊತ್ತಿಸಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದಾ ಟಿಸುತ್ತೆ ವೆ. 

“ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪದಾ 

ಶತ್ರು ಬುದ್ದಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ”! 

ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಮಹಿಮೆ : 

ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವು; ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಂರಾರಿ, ಸಂರರು ಇವರಿಂದ 

ಪೂಜಿ ರಲ್ಪಟ್ಟಿ ದೆ. ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು 
ಕಂಡರೂ, ಈ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದಷ್ಟು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಳ, ಈಶ್ವರ 
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ವ್ಯೂ ಹಾನ್ನಿರಡು 

ಹ ಆಟಾ ಇ ವಾ ತನ್ನು ಎರಾ, 

ಸೋಮನಾಥ, ವಿ. (೧. 
೩, ಮವಂಲೇಶ್ವರ ) ಪರ್ವತದ 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಶಿಂಗ 

ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ( ೧. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ೨. ಭೀಮಾಶಂಕರ. 

೩. ಕೇದುರೇಶ್ವರ ೪. ಫೃಷ್ಟೇಶ್ವರ ) ವಂತ್ತು ಜನವಸತಿಯ ನಗರಗಳ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು (೧. ನಾಗೇಶ ೨. ವಿಶ್ವೇಶ ೩. ವೈಜನಾಥ ) ಎಂತಿವೆ. 

ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪುನೀತರಾಗ 

ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವರಂ. ಮಂಕ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸುವುದೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ. ಅವೇ 

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೇತಿರ್ಶಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ತಲೆ ತಗ್ಗಿ ಸೋಣ, 

ಈ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸಂಂದರವಾದ 

ಸಂಸ್ಕತ ಶ್ಲೊ ೇೀಕವದಂಂಟು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ 

ಪಠಿಸಿದರೆ ಅವಿರುವ ಸ್ಥ ಛೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯಂವುದು. 

ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗದಿದ್ದರೆ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿತ್ಯಪಠಿಸಿದರೆ ದರ್ಶನಲಾಭವಷ್ಟೇಯಲ್ಲ ಪಾಪವೂ 
ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. 

“ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋವಃನಾಥಂಚ ಶ್ರೀಶೈಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜಂ೯ನೆಂ 

ಉಜ್ಜ ಯಿನ್ಯಾಂ ವಹಾಕಾಲ-ಮೋಂಕಾರ ವಂಮಂಲೇಶ್ಪ ರಂ 

ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈಜನಾಥಂಚ ಡಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮಶಂಕೆರಂ 

ಶೇತು ಬಂದೇತಂ ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೆ 

ವಾರಣುಸ್ಯಾಂತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರ 5೦ಬಕಂ ಗೌತಮೀ ತಟೆ 

ಹಿಮಾಲಯೆ*ತಂ ಕೇದಾರಂ ಫೃಸ್ಫಣೇಶಂ ಶಿವಾಲಯ 

ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ 

ಸಪ್ತಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಎನಶ್ಯತಿ” ॥ 

ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಗಳ ಕುರಿತು ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿಯ ಪದ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೂಡಿಸಿರಂವೆ. 



ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು 

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯದಲಿ ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟಣದಿ 

ಗಜಗಾತ್ರ ತೆರೆಗಳರಬೀಯಂಬ್ಬಿ ತಟದಲ್ಲಿ 

ನಿಜಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುತ ಭಕ್ತರಾ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಪನು ಸೋಮನಾಥ 
ಅರ್ಜುನನ ಪೆಸರಿನಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಸಿತಮಾಲೆ 

ನಿಜ ಶಿಖಿಯ ಲಿಂಗದಲಿ ಧರಿಸಿಯಂವರನಂ ಹರಸಿ 

ಭಜಿಸಿ ಶಿಖರವ ನೋಡಿದಾ ಭಕುತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿತ್ತನಂ॥೧॥ 

ಉಜ್ಜ ಯನಿ ನಗರದಲಿ ಜನರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 

ಮಜ್ಜನವ ಗೈದಿಹರಂ ಭಸ್ಮದಾರತಿ ಮಾಡಿ 
ಸಜ್ಜನರು ಭಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವರು ಮಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರೆನಿಗೆ 
ಭರ್ಜರಿಯ ನರ್ಮದೆಯ ಓಂಕಾರವೃತ್ತ ದಲಿ 

ಗರ್ಜನೆಯ ಗೆ.ಯುತ್ನ ರವಂಣೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ 
ಲ 2 ಲಿ ಟಿ 

ದುರ್ಜನರ ಸವೆಬಡೆ ಮು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವೀವ ಓಂಕಾರ ಮಮಲೇಶ್ವರ HD 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪರಳಿಯಂಬೂರಿನಲಿ 

ಬ್ರಹ್ಮವೇಳಾರಿ ಸರಸತಿ ನದಿಯ ಸಂಗವಂದಿ 

ಬಹುರಮ್ಯವೆಂದೆನಿಪ ಕಾಂತಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ನಿಂತಿಹನು ವೈಜನಾಥ 

ಬಹುಧನ್ಯ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭೀಡ ತಾಲೂಕಿನಲಿ 

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಬದಿಯ ಘಟ್ಟದಲಿ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಭಿ ಭಕ್ತರಿಗ ನಿತ್ಯ ಭೀಮಾಶಂಕರ [೩ n 

ಮೂರವಬಿ ಜಲಸಂಧಿ ಸೇತು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ 

ಕರುಣಾಳನೆಂದೆನಿಪ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 

ನರಜನ್ಮ ಪೂಜಿಸಲು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲೆಂದೆನುತ ಶಿವಲಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ 

ಪರಭರಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲಿ ಬಾರಂಕಾವನದಲ್ಲಿ 

ನರರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕೆ ವೇದ್ಯ 

ನಿರುತದಲಿ ಹರಸುತ್ತಲಿರುತಿರುವ ಭಕ್ತರನು ನಿಜಲಿಂಗ ನಾಗೇಶ್ವ ರ ೪] 
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ಸಿ 

ಮಂಗಳದಲಭಿಷೇಕ ವಣಡಿದರಂ ಗಿರಿಯಡಿಯ ಪೀ ಶಿ ಶ್ರಿಂಬಕೆಳಿಶ್ವರನಿಗೆ!೫॥ 

ಪಾಂಡವರಂ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಶಂಕರನನರಸುತ್ತ 

ಹಿಂಡು ದನದಲಿ ಹಿಡಿದ ಗೂಳಿ ಡ ಡುಬ್ಬವ ಭೀಮಃ 

ಕಡಿದಾದ ಕೇದಾರ ಪರ್ವತದ ಶ್ರೇಣಿಯಲಿ ಸೇದಾರನಾಥನನ 

ಮೃ ಡನ ವಂಡದಿಂ ತಿಕ್ಕಿ ಕರದಿ ಕುಂಕುವಂ 

ವಂಡು ಏಲುಗಂಗಾ ಚ ಮಿಲನದಿಂ ಕಲೆಸಿ 

ಧೃಡವಾದ ಘರ್ಷಣದಿ ಶಿವಲಿಂಗ ವ್ರದ್ಧವಿ ಸಿ ಫೃಸ್ಠೆ CR ನಾಗಿ ಬಂದ ॥೬॥ 
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೧. ಫೀ ಸೋಮನಾಥ 

ಶಾಪ ನಿಮುಕ್ತಿ (12611೪67658 from Curse) ಎಂದರು ಒಕ್ಕಣಿಕೆ, 

ಇದು ಈಗಿನ ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸವಂದ್ರದ ದಂಡೆ 
ಯಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟ ವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರಂ. ದೇವತಾ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ- 

ಗಳಲ್ಲದೆ ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪನೆಯ ಪಾಣೀ ಪೀಠದಲ್ಲಿ; ಕನಕ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ, 

ವಂಂತ್ತು, ರತ್ನ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹಿಸುವ 

ಪದ್ದ ತಿ ಖಂಂಿ ಸ ದಿದ. ಈಗಲೂ ಕಿಂಚಿತ್ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ಇಡುವ ಪದ್ಧ ತಿಯುಂಟು. ಹಿಂದೆ ನವ್ಮೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಬಂಗಾರದ ಹೊಗೆ ಹಾಯಂಂತ್ರಿತ್ತ ತೆ... ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯೂ ಸಂರಿಯಂತ್ರಿ- 

ತ್ರೆಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ, ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ವೇದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ 

ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ನಂಬಬಹುದಾದ ; ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂವರ್ಣ, 

ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ರತ್ನ, ಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನೂ ಸುವರ್ಣ ಲೇಪಿತ 

ಹ ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹಃದಂ. 

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ ಪಿ ಪಿಸುವ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ; 

ಆಗಿನ ಅಸ್ ಜಃ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಕನಕ, ವಜ, ವೈಡೂರ್ಯ, ವಂರಿಶೆದ್ಧಿ* 

ರತ್ನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಲಿಂಗದ ಪಾಣೀ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎಪುಲವಾಗಿಟ್ಟು 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಿರುವುದು ಸಾ  ಭಾವಿಕ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ನಮ್ಮ 

ದೇಶವನ್ನು ಸೂರೆಗೈ ಯಬೇಕೆಂದು ಪರರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅಭಿಲಾಷೆ 

ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋವರಾರಿತನವಲ್ಲದೆ 

ಪುಕ್ಕ ಲತನವೂ ಇರಬಹುದು. ಗರುುನಿ ಮಹವ್ಮುದನೆಂಬ ಮಹಮ್ಮ 

ದೀಯ ರಾಜನಂ ಲೂಟಿವರಾಡಂವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನವಂದ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ 

ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಸೋವಂನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟೊ € ಸಲ 



೮ ಜ್ಕ್ಯೋ ತಿರ್ಲಿಂಗೆ 

ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಫಲನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯಂ ಸಲ 

ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ ನಾಶವಣಾಡಿ 

ಲಿಂಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾದ ಅಗಣಿತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸೂರೆಹೊಡೆದಂಿ 

ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನೆಂದು ಇತಿಹಾಸವು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂವಕಾರು. ಎರಡಂ ಮಣ ತೂಕದ 

ಬಂಗಾರದ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆಂದೂ ; ಅಲ್ಲಿದ್ದ ೫೬ ಖಂಡಗ ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, 
ವರಾಣಿಕ್ಯ, ಪಚ್ಚ ಮೊದಲಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲ್ಬಟ್ಟಿ 

ತ್ತೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರಃವ್ರದಂ. ಮಂದಿರದ ಗರ್ಭಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ 

ರತ್ನದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಂತ್ರಿ ತ್ತಂತೆ. 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಸೋಮನಾಥನ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳಿಗೆ ; ಹರಿದ್ವಾರ, ಕಾಶಿ 

ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲವನಲ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಂದು ಜರುಗಿಸಂ 
ತ್ರಿಧ್ರರಂತೆ. ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿ ಕ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ದ್ವಿಜರನ0 ಕ 

ನೇಮಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಮಂದಿರದ ದರಬಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರಂವರೆ ನೂರು ನಾಟ್ಯರಾಣಿ 

ಯರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ 

ಗ್ರಾಮಗಳ ಉಂಬಳಿ ಇತ್ತಂತೆ. 

ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ; 

ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಪುತ್ರ ದಕ್ಷ. ಈತನಂ ತನ್ನ ೨೭ಮಂದಿ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು 

ಚಂದ್ರ ದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಂದುವೆ ವಕಾಡಿದನಂ. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರನರ 

ರೋಹಿಣಿ ಎಂಬವಳನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, 

ದಕ್ಷನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗೆಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟನು. 

ನಂತರ ಚಂದ್ರನಂ ತನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು 

ಶಂಕರನರ ಪ್ರತ್ಯ ಕ್ಷನಾಗಿ ; “ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕಳೆಯಲು 

ಬರದ! ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿ ಗಾದರೂ ಅನಂಭೋಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೂ 
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ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗಿ ಹಂಣ್ಣಿವೆಯಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ 

ನಾಗಿಯೂ, ತದನಂತರದ ೧೫ ದಿನ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಅವಂುವಾಸ್ಯೆಯಂದರಿ 

ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಯಂನಾಗಂವಿ” ಎಂದು ಈಶ್ವರನಂ ಅಭಯಂವಿತ್ತನಂ. ಈ ಪರಿ 

ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವರದಾನವಿತ್ತಾ ಶಿವನಂ ಯರಾವಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸನಾಗಿದ್ದನೋ ಆ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೇಜೋಮಯಂವಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಂದಂ ಉದ್ಭವವಾಯಿಂತಂ. 

ಆ ಲಿಂಗವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಸುವರ್ಣವಂಂದಿರ ವಂದನಲ್ಲಿ 

ಚಂದ್ರನಂ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಆ ಸ್ಥಳದ ದರ್ಶನವನ್ನು ವಾಡಂವ ಕ್ಷಯಂ ರೋಗಿಗಳ 

ಕ್ಷಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದೂ ಚಂದ್ರನು ವರವಿತ್ತನಂತೆ. 

ಚಂದ್ರ (ಸೋವಂ)ನಂ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಯಂಕ್ತ ಇದನ್ನು 

ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವೆಂದು ಕರೆದಿರಂವರಂ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಜ 

( ಬೆಳಕು ) ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಸ್ಥ ಳವನ್ನ ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟಣವೆಂದೂ 

ಕರೆದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಮಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದನ್ನು 

ಕಾಣಬಹಂದಂ. 

ಈ ಭಾಗದ ಸವಂದ್ರ ತೀರದ ಆಸಂ ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಸೂರ್ಯ ಮಂದಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರಂವುದಿಲ್ಲ. ಇರದಿದ್ದರೂ ಈ ಮಂದಿರದ 

ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ್ನ ಕಾಣಬಹಂದಂ. ಈ ಮಂದಿರವು 
ಭಗ್ನಾವಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಕಾಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ವಂಂದಿರ ವಂದಿದ್ದಂ 

ಅದರ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ೫೧ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಿಲಾ- 

ಲೇಖನವಿದ್ದಂ; ಅದರಲ್ಲಿ, ಕುವಕಾರ ಪಾಲ ರಾಜನೆಂಬವನು ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು 
ಕಟ್ಟಿಸಿ ದತ್ತಿ-ದಾನಗಳನ್ನಿತ್ತನೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ, ದೇವೋತ್ಸರ್ಗವೆಂಬ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯನಗಿಗೆ ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಘಾಟ ವಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕ 

ಸ್ವಂಭಗಳನ್ಲ, ಗೀತಾವಂಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಂವರಂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನ 

ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸಾ ರವನ್ನು ವಕಾಡಲಂ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಥ ಛದಲ್ಲಿ 
1 

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಣಡಿಟ್ಟಿರಂವರು. 
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ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ವಂಂಂದೆ ನಿಂತು ಏಕ-ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಮವಯಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ದಂತಾಗುವುದಂ. 

ಮಥುರೆಯ ಬಂದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಗೋಕುಲದ ನಂದನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ-ಯೌವನಗಳು, ಕಂಸನ ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ವಧೆ 
ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಸಲೀಲೆ, ಸಾಂದೀಪ 

ವಣನಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಭಾರತದ 

ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು 

ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ವಾಡಿದ್ದಂ 
ಯಾದವರ ಯಾದವೀ ಕಲಹದ ನಂತರ ನಿಮಿತ್ತ ವರಾತ್ರವೆಂಬಂತೆ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಣನೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಅವತಾರದ ಸವಣಿಪ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ 

ಮೈನವಿರೇಳುವ ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನವಿಂಸಿ 

ಧನ್ಯರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥನ (ಶಿವನ) ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು 

ಧನ್ಯರಾಗಿ, ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು 
ಕೊಂಡರೆ ಧನ್ಯತೆಯ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ತಲುಪಲೆಂಬಾಶಯದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ 

ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ಥ ಳದ ವಹಿಮಯನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವೆ. 

ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟ ಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ: ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ ಚಮುನಿ 

ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ : ಜನಮೇಜಯ 

ರಾವಣ ಮೊದಲಾದವರ ಈ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶವಾದ ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟ ಣ 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ವಕಾಡಿದರಂತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದಂ ಈ ಸೋಮನಾಥ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಮಹೋತ್ಸವವು ಒಳ್ಳೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುವುದು. 

ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಂದನಂತರ, ಉಕ್ಕಿನ ವಂನಂಪ್ಯರೆಂದೇ 

ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ 



ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಛೀ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿಂ ಪಟೇಲರ ಧೃಡ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ 
ಈ ಸೋನಮೇಶ್ಕರ ಲಿಂಗವು ಮರುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಂ. ಅರಬೀ 

ಸವಣದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಗಿರಂವ ಭವ್ಯ ಮುಂದಿರವನಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿ ಸ ಸಲಾಯಿತು. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನು 

ಪಡೆದಂಥ ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪುನಃಚೇತನ ಬರುವಂತೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ 

ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು. 

ಈಗಿನ ಮಂದಿರವು ಬಹು ದಿವ್ಯ-ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ತೆರೆಗಳ 

ನಿನಾದ ವಕಾಧರ್ಯದಿಂದ ಶಿವಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ವಕಾಡುತ್ತ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ವಪಾಡುವದೇನೋ ಅನ್ನು ವಂತೆ ಹ 

ಈಶ್ವರನ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಮನಾಥ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ. 

“ಪೌರಾಷ ದೇಶೆ ವಿಶದೇತಿರವೆ ಜ್ಹೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರ- 
ಟ್ರ ಶಿ ಶೆ 

ಕಲಾವತಂಸವಮ್ 

ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವ ತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮಂನಾಥಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ” | 

— ಅದಿ ಶಂಕೆರಾಚಾಯ 

“ಸೋಮಂಲಿಂಗಂ ನರೋದೃಷ್ಟಾ 4 ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮಂಚ್ಛ ತೆ | 

ಬ್ರಿ wd ಕಾ ೯ ಕ್ಲಿ ಲಬ್ಬಾ ಎಫಲಂ ಮನೆ ನೋಳಭೀಷ್ಟ 0 "ಮಕ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸವಿೀಹತೆ”॥ 

(ಪು ಸೋವೇನಾಥ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಕಾಣವನಂ 
ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಪಕರ್ಮುಗಳಿಂದ ದೋಷ ವಃಃಕ್ಷನಾಗುವನಂ. ಮಂತ್ರಾ 

ಯಾವತ್ತೂ ಮನೋಬಯಕೆಗಳು ಪೂರೈಸಿ ವಂರಣಾನಂತರ ಸ್ವರ್ಗವನದ್ಧ 

ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುವನು.) 
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ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವೆ. 

ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ 

ಚಾರಂ ಚಂದ್ರನಃ ಭಿನ್ನ ಭಾವವ ತೊರೆ ಪತ್ನಿ ಯರಲ್ಲಿಯೆರ 

ಘೋರ ಶಾಪವನಿತ್ತು “ಬಟ್ಟ ನಂ ದಕ್ಷ ಸು ವಕಾವನು ॥೧॥ 

ಕಂಪ ಸ ರೋಗವು ತಗುಲಿ ನಿನ್ನ ಯು ತನುವು ತಂಂಬಲಿ ಎನ್ನು ತ 

ಕಷ್ಟ ಡುತಲಿ ನೀನು ಖಿ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯ ವವೆನ್ನುತ ತ ॥೨॥ 

ಸೋಮಂನಾಮನಂ ಶಿವನ ಜಪಿಸುತ ತಪವ ಗೈಯ್ಯೆ ಲಂ ಶಂಕರ 

ಬೀವಂ ಬಲಯಂಣತ ಕುಷ್ಟ ರೋಗವು ಬೆಳೆದಂ ಅಳಿಯಿತು ಪಕ್ಷಕೆ ॥$॥ 

ಸೋಮನಾಥನ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮನದ ಬಯಕೆಯು ಫಲಿಸುತ 

ರಾವಂ ಬಾಣದಿ ನೇರ ಗುರಿಯಲಿ ವಂಕ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕೆ ॥ ಒಯ್ಯು ತ ॥೪॥ 

ಮ 
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CAUQEMYSA 

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 



ಫೀ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ 

ಶೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆತನಂ 
ವಾಸಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು. ಪರಿಚಯಿಸುವುದೂ ಸೂಕ್ತವೆಂಬ 

ಕಾರಣದಿಂದ, ಶ್ರೀಶೈ ಗ ವಿಸ ತ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ ಳದ 

ವಂಹಿಮೆಯೂ ದೇವರ ವಂಹಿಮೆಗೆ I 

ಅ) ಫೀಶೈಲದ ವರ್ಣನೆ : 

ನಿಸರ್ಗ ರವ ಶ್ರೀಶೈಲ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತವು ಭಾರತದ ಪರ್ವತ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆನಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂನಿಗಳು, ಸಾಧು ಸಂತರಂ. 

ಸಿದ್ಧ ಪುರಷರ ಎಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 

ರೆಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಿಂದ fn ಬರುತ್ತ ದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಹೂಬಳ್ಳಿಗಳು, ತರತರದ ವಂರಗಳು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ 

ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ರಿದ್ದಂ ಬಹು ರಮ್ಯುವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಂ- 

ಶ್ರಿ ದ್ವಿತೆಂದು ತಿಳಿದು. ಬರುವುದು. ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೂಗುವ 

ಕೋಗಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ, ಮೋಡಗಳ ಹಿಂಡು ಕಂಡು ಹರುಷದಿಂದ ಗರಿಗೆದರಿ 

ನರ್ತಿಸುವ ನವಿಲುಗಳಿಂದಲೂ. ನಿಬಿಡಾದ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂ 

ಕಲರವ ಗೈಯಂವ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ ಸ್ವರದಿಂದಲೂ, ಅರಣ 

ಆಶ್ರವಂಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ಣ ಪಡಿಸುತ್ತಿರೆಂವ  ಮುನಿಪೋತ್ತವಂರ 
ಹಾಗೂ ಅವರ ವಟುಗಳ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀಶೈಲ ಶೊಭಿಸುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಶ್ರೀವ್ಳ ಕ್ಷ, ಕಪಿತ್ವ, 

ಪಾರಿಜಾತ, ಔಮಂಂಬರ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಂದಾರ, ಮಾಲತಿ, ಮಾಧವಿ, ಮಾವರ 

ಮೊದಲಾದ ಮರ-ಲತೆಗಳ ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಪರಿಮಳವನ್ನು ವಂಂದ 
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ದೂ 
(99 

ವಂಂದವಾಗಿ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಶ್ರೀಸ್ಸೆಲದ ತಂಂಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಂ 

ಐತಿಹ್ಯ ಆರಣ್ಯವನದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಗಳ 

ಶಿವಧ್ಧಾನದಲ್ಲಿ "ಅಕ್ರ ರಾದ ಭಕ್ತ ರೂ ನಿರಾಹಾರಿಯಕಾಗಿ ನಿಂತಂ ತಪಸ್ಸು 
ಮಾಡುವ ಕವರ್ವಯೋಗಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿ ಬ್ರರೆಂದಂ ಕಂಡು ಬರಃ ವುದಂ. 

ಇವಲ್ಲ ವರ್ಣನಾತೀತ ಪರಿಸರಗಳು ಈಗ i ಗಡುಚಾಗಿ ಕಂಡಂ 

ಬರದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಪಳಿಯಂಳಿಕೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸೌಂದರ್ಯ, 

ಆಸಕ್ತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಂದಂರಿಸುವ ಪಾವನ ಹ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಯ 

ಕಂರಂಹಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 

ವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಬನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಂವ ತೊರೆಗಳು, ರುಂರಿ 

ಗಳಂ ಅಸಂಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಹೊಕ್ಕರಣೆಗಳೂ ಉಂಟು. 

ಬ) ಭೌಗೋಲಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಸಿ ಒಡಿ 

8 
ay 

ಲ, 

ಶ್ರೀಶೈ ಲವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಕೋಟನೂರೂ 

ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನೂಲಿನಿಂದ ಸಂವಕಾರು ೨೦೦ ಕಿ. ಎಂ, ದೂರದಲ್ಲಿ 

ಕರಿಯ ಬೆಟ್ಟ ದ ಮೇಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂತ್ರಲೂ ಸಂಮಾರಂ ೫೦ ಕಿ. ವಿಂ. 

ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಊರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡೆಗಳು ವಠಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಕಾಣುವವು. ಶ್ರೀಶೈಲದ ಭೂಭಾಗದ ಅಳತೆಯಂ ಸುವಕಾರಂ ೫೦ ಕಿ. ಮಿ. 

ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಗಳಿಗೆ ನಾಲು ಮಹಾದ್ವಾರ 

ಗಳಿರಂಐವು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ರರಾಂತಕವೆಂದಂ ಕರ್ನೂಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಂ 

ವಕಾರ್ಕಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರಗಳು 
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರವು ಕರ್ನೂಲ ಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ 

ರ್ವತವು ಸವಖದ್ರ ಪಾತಳಿಯಿಂದ ೧೪೦೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ 

ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ದರಿಕೊಳ್ಳಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, 

ಮಃನೋನಿಗ್ರ ಹವನ್ನುಂಟರಿ ವಕಾಡುವ ಔಷಧಯಂಕ್ಕ ಗಿಡಗಳೂ, ಕಂದ 

ಮೂಲಗಳೂ, ಕಲ್ಲು, ಹೂಗಳೂ, ಈಗಲೂ ಲಭ್ಯವೆಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರಂವುದಂ. 

ಅಲ್ಲದೆ: ಶಿಲಾಜಿತ, ಸ್ಫಟಿಕ ಲೋಹ, ಅಭ್ರಕ ಮೊದಲಾದ ಧಾತುಗಳು 

ಸಿಗಂವವೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾತಂ ಸವಣಚ್ಚ ಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದ 
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ಬರುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಆಲ್ಚಾದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು.ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ 

ಔಷಧವೂ ಸಿಗುವದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ, ಗಿರಿ ಎಂದೂ 

ಶ್ರೀನಗರವೆಂದೂ, ಶ್ರೀಪರ್ವತವೆಂದೂ, ಕೌೌಂಚಗಿರಿಯಂತಲೂ ಕರೆ 

ದಿರುವರು, 

ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ. ಮಂಕ್ರಿಯಂದೂ, 

ಅರುಣುಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷನೆಂತಲೂ, ಶ್ರೀಶೈಲ 

ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡಿದ ವರಾಶ್ರಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಎಂಬ 
ಮಾತೊಂದುಂಂಟು. 

“ಕಾಶ್ಯಾಂತೆ ಮರಣಾನ್ಮಿಕ್ತಿಃ 

ಸ್ಮರಣದರಂಣಾಚಲೆ 

ದರ್ಶನಾದಿವ ಶ್ರೀಶೈಲೆ॥” 

ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿಖರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ 

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನವಿದ್ಯತೆ” ॥ 

ಸಳಸ್ಪ : ಕ) ಳೆ ಪುರಾಣ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. 

ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದು ಸ್ಥ ಛ ಪ್ರರಾಣ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾನಂ 

ಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಷೋಡಶಕವರ್ಶಾನಂಷ್ಕಾನ 

ದಲ್ಲಿ, ತರ್ಪಣುದಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ 

ವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈ ಲವನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು 

ಮಾಡುವರು. ತಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೆಂದು ಕೊಳ್ಳ 

ಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಂಹತ್ವ. 

“ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿಖರೇಶ್ವರಂ ಗಣಪತಿಂ ಶ್ರೀ ಹಟಕೇತಕಂ ಪುನಃ 

ಸಾರಂಗೇಶ್ಚರಂ ಬಿಎದು ತೀರ್ಥಂ ವಂಮರಂ ಘಟಾರ್ಕಸಿದ್ದೇಶ್ವರಂ I 

ಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಾ ಮಾರಮಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ | 

ಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ವರಾಹ ತೀರ್ಥವಂನಿಷಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಂಭಜೆ” | 
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ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವಿದೆ. ಇದಂ ಸ ಸ ಯಂಭೂ ಲಿಂಗ, 

ಕ್ಷೇ ತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಿಂಗಗಳು ಉದ್ಭ ಎಂದಂಸ ಮಂದ 

ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಲ 

ಶ್ರೀಶೈಲವನ್ನು ಕಂರಿತಂ ಅದೆಷ್ಟೊ € ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳುಂಟುಂ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

“ಶ್ರೀಶೈಲ ಶೃಂಗೇ ವಿವಧ ಪ್ರಸಂಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೃ ಂಗೇಪಿ ಸದಾವನಂತಮ್ ! 

ತವಂಜರ್ಶಿನ೦ ಮಲಿಕ ಹ ನವಣಕಾವಿಂ ಜಾ ಸಮಂದ್ರ- 

ಸೇತುಂಮ್ ॥ 

— ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 

ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ. 

ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆನಿಂತನೆಂದು 

ಪ್ರತೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಘೂ ಸ್ಪ ಳವನ್ನು ದಕ್ಷಣಕಾಶಿಯಂದಂ ಕರೆಯುವರು. 

೧) ಶಂಕರನ ಪುತ್ರನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಂ ತಾಯಿಯ ವೆಂಲೆ 

ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಆತನ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 

ಪಾರ್ವತಿಯಂಂ ಕಾಡಂಮೇಡುಗಳನದ್ದಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಈ ಕದಳೀ ಬನಕೆ 

( ಶ್ರೀಶೈ ಲಕ್ಕೆ ) ಬರಲು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ಸಿಕ್ಕನಂ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯು 

ಅಲಿಯ” ಅದಾ? ಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿದಳು. 

ಇತ್ತ ಮಹಾದೇವನು ಪಾರ್ವತಿ ವಂತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯರರಿ 

ಇವರೀರ್ವರೂ ಇರದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸ್ವಸ್ಥ ನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಹಂಡಂಕಲು 

ಕ ಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆಯಂತ್ರಲೆಯಂತ್ರ ಕದಳೀ ಬನಕ್ಕೆ €  ಬಂದನರಿ. 

ಅಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸು ದರ ಭಿಲ್ಲಣಯನ್ನು ಕಂಡಂ 

ಪ್ರೇಮವಂಕುರಿಸಿತು... ಆ ಭಿಲ್ಲಣಿಯ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ ಗ ನೇತ್ರ 
ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಭೋಳಾ ಶಂಕರನನ್ನ ಮರಳು ವಣಡಿದಳು. ವಂರುಳಂ 



WSU Ol) U3 

ಮಾಡಿದ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಪಾರ್ವತಿ. ಈ ಭಿಲ್ಲಣಿ ಕನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವನ 
ವಃದುವೆಯನ್ಣ ಆ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರಂ ಜರಂಗಿಸಿದರಂ. ಮತ್ತೂ 

ಅವರೀರ್ವರಂ ಆ ಕದಳೀ ಬನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಿದರಂ. 
ಆ ಆದಿವಾಸಿ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೇಮ ಪೂರಿತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಗವಾನ್ 

ಶಂಕರನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನರ. 

೨) ಬಹು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾದನೆಂಬ ಖುಷಿ ಇದ್ದನು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ 

ದ್ರರಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸಲ್ಸ ವಣಡಿ ಇಬ್ಬರಂ ಗಂಡಂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 

ಪಡೆದನಂ. ಒಬ್ಬನಂ ನಂದೀಶ್ವರನೆಂದೂ ವಂತ್ತೊಬ್ಬನಿಂ ಪರ್ವತನೆಂದಂ 

ಹೆಸರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರೀರ್ವರೂ ತಪಸ್ಸು ವರಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು 

ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು, "ದೇವಾ ವಾನಂ ನಿನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಸತತವೂ ನೀನಂ ನನ್ನ 

ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಬೇಕೆಂದಂ ” ನಂದಿಯಂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ; ಪರ್ವತನಂ, 

" ದೇವಾ ನೀ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದಂ' 

ಬೇಡಿಕೊಂಡನಂ. ಈಶ್ವರನಂ ಅವರೀರ್ವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 

ಹೀಗಾಗಿ, ನಂದಿಯಂಂ ನಂದೀಶ್ತರ ಬೆಟ್ಟವೆಂದೂ, ನಂದೀಮಂಂಡಲವೆಂದೂ 

ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುವುದಂ. ಈ ಸ್ಥ ಳವು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ನ್ಸೆಖುತ್ಯಕೆ ಸಃವಕಾರರಿ 

೨೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪರ್ವತನಂ ಪರ್ವತ ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೆಸರನ್ನ 

ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತನಾದನು. ಈ ಪರ್ವತ ಶಿಖರವನ್ನು 

ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯಲೆಂಬ ಅನಂಗ್ರಹವೂ ದೊರೆಯಿತಂ. 

ಇಂತಂ ಈ ಈರ್ವರ ಭಕ್ತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಬಂದಂ 

ಶೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನೆಂದಃ ಐತಿಹ್ಯ. 

೩) ಪರ್ವತನೆಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನ ಸಾಹಸದಿಂದ ಫ್ರೀಶೈ ಲವೆಂದು ಕರೆಯೆ 
ಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಪ್ಪೆ ! ಶೈಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ. ಶ್ರೀಶೈಲದ ಹಿಂದೆ "ಶ್ರೀ" ಎಂಬಂದರಿ 

ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತೆರನಾದ ಐತಿಹ್ಯ. 

ಕೃತೆಯಂಗದಲ್ಲಿ ವಸುವಂತಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯಂ ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ 

ಶುಳಿತಂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಳಂತೆ, ಆಗ ಅವಳು, 
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“ಪ್ರಭೋ, ವಸುಮತಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದು "ಪ್ರೀ" 

ಎಂದರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆ “ಶ್ರೀ'ಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಪರ್ವತವು 

ಶ್ರೀಶೈಲವಾಗಲಿ.” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಳಂತೆ. ಶಿವನಂ ಅವಳ ಅಪೇಕ್ಷ- 

ಯಂತೆ ಶ್ರೀಶೈ ಲವೆಂದ. ಕರೆಯಲು ಅನಂಗ್ರ ಓಸಿದನಂತೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲ 

ವೆಂದಂ ಕರೆದಿರಂವರು. 

೪, ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ಸುಂದರಿಯಾದ 
ಚಂದ್ರಮತಿ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತಳಾಗಿರದೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಶಿವಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಳು; ಮಲ್ಲಿಕಾ 

ಕುಸುಮ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೊಡಿಸಿ ಪರ್ವತ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸು 

ತ್ರಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರತಕ್ಷನಾಗಿ ; ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ 

ಏನೆಂದು ಕೇಳಲು ; “ದೇವಾ ನೀನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು, ಜಟೆಯಲ್ಲಿ 

ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತೆ ಈ ನನ್ನ ಮಂಲ್ಲಿಕಾ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆಯನಂ 

ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಅನಂವರತವೂ ಧರಿಸೆಂಬ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 

ಅನುಗ್ರಹಿಸು.” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶಿವನಂ 

ಇಲ್ಲಿ ವಂಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಾಗಿ ನಿಂತನಂ.. ನಂತರ ಶಿವನು; “ ಭ್ರಮರ ಕೀಟ 

ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಭಕ್ತರನಣ್ಣಿ ನೀನು ನೋಡುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು 

ಮದಂವೆಯಾಗು ” ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅಭಯವಿತ್ತನು. ಈ ಸಂಗತಿಯು 

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 

೫. ದ್ವಾಪರಯಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಈ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ; ಮಹಾಶಿವ ಭಕ್ತನಾದ ಅರರ್ಜನನ್ಯ 

ಪರ್ವತ ಲಿಂಗವನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ 

ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಜನನ ಹೆಸರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ತ್ತೆಂದೂ ಐತಿಹ್ಯ. ಅರ್ಜುನವೆಂಬ 
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ಪದಕ್ಕೆ “ಬಿಳಂಪು' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಬಿಳಿಯ ಮಂಲ್ಲಿಗೆಯೆ ವಾಲೆಯಿಂಂದ 

ಅಲಂಕೃ ತನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರನ ಲಿಂಗವೆಂದಂ 

ಕರೆದಿರಲಂ ಸಾಕರಿ. 

೬. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆಯೊಂದರ 

ಜರಂಗಿತೆಂದಂ ತಿಳಿದಂ ಬರಂವುದಂ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲಿಕರೆಂಬ 

ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದರು. ಅವರಂ ಕಾಪಾಲಿಕಾ ವೃತದಿಂದ 

ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಂತ್ರಿಧರಂ.  ನರಬಲಿಯೇ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ. 

ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಂ ಓರ್ವ ತೇಜಸ್ವಿ ಯುವಕನನ್ನು ತಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡುವ 

ಪರಿಪಾಠವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ರು. ಹವೆ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಆದಿ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ಲಲ್ನ ಕಂಡು ಒಳ್ಳೇ ಸಂತೋಷವಾಯಿಂತವರಿಗೆ. ಧ್ಯಾನಾ 

ಸಕ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತ ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ನಿಂದರ. ಸವಣಧಿಯಿಂದ 

ಎಚ್ಚತ್ತ ನಂತರ; “ಮಾನ್ಯರೆ, ನಿವ್ಮಂತಹ ತೇಜಸ್ವಿ ಪುರಂಷರನ್ನಾಗಲಿ 

ವಂಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಯನ್ನಾಗಲಿ, ಭೂಪತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಶಿವನಿಗೆ 

ಬಲಿಯನ್ನಿ ತ್ತು ನಮ್ಮಿಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವೆವು. ತಾವು ಬಂದಶಿ 

ಬಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನವರ್ಮಿ ಅಭೀಷ್ಟ ವನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಎಂದರ 

ತಮ್ಮಾಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.” ಎಂದು ಕಾಪಾಲಿಕರು ನಂಡಿದರು. ಆಗೆ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಕಿರುನಗೆ ಬೀರುತ್ತ; “ಕಾಪಾಲಿಕರೇ, ನನ್ನದೇನಂ 

ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿರೋದವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನಿವುಗಾವ ಬಾಧೆ 

ಯುಂಂಟಾಗದಂತೆ, ನೀವೇ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ವಕಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಂವುದು.” ಎಂದರ 

ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಅನಂವಂತಿಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿರವನ್ನು ಛೇದಿಸಲು 

ದ್ಯುಕ್ತ ರಾಗಲು ; ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ದ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭರಂ ಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನರಿತು 

ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯನಲ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 
ದರಂ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಕಾಪಾಲಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ 

ಸಂಹಾರಮಾಡಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನಂತೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿ ನೃಸಿಂಹ 

ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹರ್ಷಿತರಾಗಿ. “ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ- 

ನೃಸಿಂಹ ಮಮದೇಹಿಕ ರಾವಲಂಬಂ” ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ಕದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರಂ. 
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ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ “ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ” ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ- 

ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಡೆಯನ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಂ 

ಬರುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ಆಧಾರ. 

(ಠೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 

“ಸಂಧ್ಯಾರಂಭಂ ವೈ ವ ಜ್ರ ೦ಭಿತಂ ಶೃತಿ ತಿ ಶಿರಸಾ ನಂತರಾಧಿಷಿ ತಂ 

ಸಪ್ರೇಮ ಭ್ರಮರಾಭಿರಾಮಮಸಕ ಶ್ರದ್ದಾ ಸನಾ ಶೋಭಿತಮ್ 

ಭೋಗೀಂದ್ರಾಭರಣಂ ಸಮಸ್ತ ಸುತು! ಪೂಜ್ಯಂ ii ಇಟ 

ಸೇವೇ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಲಿಂಗು ಶಿವಾಲಿಂಗಿತವ3್ 1೧॥ 

“ಭೃಂಗೀಚ್ಛಾ ಎನಟನೋತ್ಸ ಟಃ ಕರಿಮದಗ್ರಾಹೀ ಸ್ಪುರನ್ಮಾಧವಾ 

ಹಾ 4 ಕಾಚಾ! ಮಹಾಸಿತವಪುಃ ಫ ಪಂಚೇಷುಣಾಚಾದೃತಃ 
೧ 

ಸತ್ವಕ್ಷಃ ಸಂಮನೋವನೇಷು ಸಪುರಃ ಸುಕ್ಷುನ್ಮದೀಯೇ ಮನೋ ು 

ರಾಜೀವೇ ಭ್ರವಂರಾಧಿಪೋ ವಿಹರತಾಂ ಶ್ರೀಶೈ ಲವಾಸೀವಿಭಂಃ ” ॥೨॥ 
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ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 

ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲವಿದ್ದಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ 

ದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಓ) ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪನಂ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದರ 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನಂತೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ- 
ಚಂದ್ರನಂ ತನ್ನ ವನವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಾಲಿಂಗ 

ವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನಂತೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಬಂದು 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಂ ಧನ್ಯರಾದರಂತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದಿ- 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ವರಂತಾಬವರು ಬಂದಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಿಯ.ನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರರಾದರಂತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲಪಂತ 

ಮೊದಲಾದವರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದ ಒಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ ಲಭ್ಯ, 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲವು ಒಳ್ಳೇ ವೈಭವದಿಂದ 

ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಕೃ. ಶ. ಪೂ. ಮೂರನೆ ಶತಮಾ ದಲ್ಲಿ 

ಇಕ್ಷ್ವಾಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಶೈವರ ಕಲಹದಿಂದ ನಷ್ಟ ವಾಯಿತೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನರಂದ್ಧಾ ರವಾಗಿ ಅದ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕದಂಬವರ್ಮನು 

ಶ್ರೀಶ್ಸೆ ಲದೊಳಗಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಶಾಸನ 

ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುಮ. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆಯ ಆರಂಭದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 

ನಾಗಾರ್ಜುನನಂ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಬೌದ್ದ ಶಾಸನವು 

ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಿರಿಯನದ್ದ್ಣಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬೆಟ್ಟ ವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವ 

ರೂಢಿ. ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿ 

ಯಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತ 
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ವನ್ನು, ಕದಂಬ ರಾಜರಂ ತವ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದಂ ತಿಳಿಯ 

ಪ್ರದಂ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತವಠಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜನಂ ಪಾತಾಳ 

ಗಂಗೆಯಿಂಂದ ಲಿಂಗ ಶಿಲೆಯಂನಂ ತರಿಸಿದನೆಂದಂ ಶಾಸನಗಳಂ ತಿಳಿಸಂವವು. 

ವಿಜಯಂನಗರದ ರಾಜರಂ ಸಾಳ್ವವಂಶಜರಾಗಿದ್ದರೂ ವಂಹಾ ಶಿವಭಕ್ತರ. 

ಶ್ರೀಶೈಲದ ಮೇಲೊಂದಂ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವ 

ರಾಯಂನಂ ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನ ಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಬರಂವಾಗ ಶ್ರೀಶೈ ಲವನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಮಂಲ್ಲಿಕಾಜ್ಣನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನಂತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ 

ರಥ ಬೀದಿಯ ಇಕ್ಕೆ ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ 

ಗಳನು ಉಂಬಳಿಯಣಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನೆಂದೂ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಾಮಂತನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರರಾಯನೆಂಬವನಂ 
ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾವಿಂಗೆ 

ಸಂವರ್ಣ ನಂದಿಯೊಂದನ್ನು ಉಡುಗರೆಯಣಗಿ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿದರಿ 

ಬರುವುದಂ. 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಂಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನ್ನ ಕ 

ಆಲಯಂಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ ೧೪೦೪ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂದೇವರಾಯನೆಂಬ ಅರಸನಂ 

ಸ್ವಾವಿಂಯ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟ ಸಿದನೆಂದಂ ಶಿಲಾಶಾಸನ- 

ಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. | 

ವಿಜಯನಗರ ಸಾವಕ್ರಾಜ್ಯವು ಪತನವಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಶೈಲ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನವು ಕ್ಷೀಣಾವಸ್ಥೆ ಗೆ ಬಂದಿತೆಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರಂವುದಂ. ೧೮ ನೇ 

ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ವಯಲ್ಲಾವತ್ ಖಾನನೆಂಬವನಂ ಆಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ- 

ಕಾಕರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವತ್ತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರಂವುದಂ. 

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ವಂಹಾರಾಜನಂ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ 

ಯಕಾಗಿ ಬಂದಂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ 

ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನಛತ್ರವಂದನ್ನು ತೆಗೆದನಂತೆ. ಗೋಪುರದ 
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ಮೇಲೆ “ದೇವಿಯು ಶಿವಾಜಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಲ್ಭ” ಎನ್ನುವ 

ಕೆತ್ತನೆಯುಂಟು. ದತ್ತಾವತಾರಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವ ತಿಯವರು ಶ್ರೀಶೈಲ 

ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಆಸನ 
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸಿದರೆಂದು ಗುರಂ 

ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದಂ ಬರಂವುದಂ. 

ಹುಯನ್ತ್ಸಾಂಗ ಎಂಬ ಪರದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕನಂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೌದ್ಧ ಚೀನೀ ಪ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದು. 

೮) ಶ್ರೀಶೈಲವು ಶಿವನ ಅಷ್ಟ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ 

ದೇವಿಯ ಹದಿನೆಂಟು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳೆ ಸಂಗಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ(ಶಕ್ತಿ)ಸನ್ನು ಮಾಧವಿ ಎಂದೂ, ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಎಂದೂ 

ಕರೆಯುವರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಮಾತೆಯ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ. ಮಹಿಷಾಸುರನ 

ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗಗಳುಳ್ಳ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳ 

ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು 

ಭ್ರಮರಾಂಬು ಎಂದು ಕರೆಯಂವರು. ಈ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸವು 

ಕರ್ನಾಟಕವಂತೆ. ಇವಳು ಧನಗರ ಜನಾಂಗದ ಕುಲದೇವತೆ. ಭ್ರವಂರಾಂಬಾ 

ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧುನದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರೋತ್ಸವವು ಜರುಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪ್ರಾಂತದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಂದು- 

ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಈಗಲೂ ನಡೆದಂ ಬಂದಿದೆ. 

ಶ್ರೀಶೈಲವು ವೀರಶೈವರ ಪವಿತ್ರಕೇಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 

" ವೀರಶೈವಸಿದ್ದಿ ಮಠ ' ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ವೀರಶೈವರು ಈ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಂಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು * ಲಿಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ” ಎಂದರ 
ಮನ್ನಿಸುವರು. 
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೯್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಕೆನಿಪುಂಗನರು : 

ಆದಿಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯಬುಷಿ-ವಂಂನಿಗಳಂ, ನಲಿ ಲದ 

ಆಚಾರ್ಯರಂ, ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಂ, ಭಗವದ ದ್ಭಕ್ತ ರಂ, ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾ ಕೃತ 

ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ (ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲಗು) ಮಂಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾವ್ಯ 
ಗಂಗೆಯಿಂದ ಶಿ ಶ್ರೀಶೈೈ ಲವನ್ನು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗದ ಅಭಿಷೇಕ 

ವನ್ನು ಜಾ 

ಪದ್ಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ ತ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ “ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮತ್ತು “ಲಕಿ ದ 

ವಂವಂದೇಹಿಕರಾವಲಂಬಂ” ಎಂಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ತಿ ತಿಗಳಂ, " ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

ಕುರಿತು ಬರೆದವುಗಳು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ್ಯ ಭಟ್ಟನೆಂಬ ಕವಿಯ, 

ವೀರಶೈವ ಪಂಡಿತ ತ ಶ್ರಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ರು. ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ಎಂಬ ಕವಿಯು “ ಶ್ರೀ ಸ ಸ್ಯಷುತ. ೆ ಯಲ್ಲಿ. ಚಕ್ರಪಾಣಿ 
ರಂಗನಾಥ ಕವಿಯು " ಶ್ರೀಗಿರಿನಾಥ "5 ವು” ಎಂಬ ಕಾವ ದಲ್ಲಿ: 

ತೇರುವಾರು ಎಂಬುವರು ತಮಿಳುನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ತುತಿ 

ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ 

ಮೂಡಿಸಿರಂವರಂ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಕವಿಪುಂಗವರಾದ ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, 

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಸಂಧೆಯಿಂದ ವರಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

ನನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಮಜ್ಜ ನ ಗೈ ದಿರಂವರಂ. 

೧೦ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ : 

ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು. ಇದಂ ಕೂಡ 

ನೈರಡಂ ಜ್ಯೊ ತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 

ತಗೊಂಡು 2 18 ಮಗನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನನ್ನು ಚಡ ಬ್ರ 

೦ದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವ ರರು ಈ ಕ್ರೌ ಂಚಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತರಂತೆ. 

ವ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣಲರಿ 'ಶಿವನಂ AE ಮೊದಲ ದಿನದಂದಂ 

ಪಾರ್ವತಿಯಂ ಹುಣ್ಣಿವೆಂಯಂ ದಿನದಂದಂ ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಕಾಗಿ ಬರಂವರಂತೆ. 

a CL ರಿ “ಲ 
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ಕ ನಿತ 
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ತ್ರಿಯಾ £ 



ಹಾತಾಳೆಗಂಗೆಃ 

ಪಾತಾಳಗಂಗೆಯನಲ್ಲ ನೋಡದಿದ್ದರೆ, ನೆನೆಯದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ 
ಯಾತ್ರೆಯಂ ಪೊರ್ಣಿವಾದಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರಿ 
ಕೊಳ್ಳೊ ಕ, 

ಕೃ ಷ್ಲೆಯ ಕಥೆ ; 

ಹಾ ಕ್ರಷ್ಣ ತನಂಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವೇಣ್ಯಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ 

ವು ಪ್ರಭಾವಂತು ನಾಲಂ ವಕ್ತುಂ ಚತೆಂವರ್ಜಖಃ” 

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಂಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ವೇಣಿನದಿ 
ವಂಹಾದೇವನ ದೇಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಸಂಗಮದ ಪ ಶ್ರಭಾವವನ್ನು 
ನಾಲ್ಕು ವಖಖದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ 
ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನಂಸರಿಸಿ; ಕೃಷ್ಣಾ ವೇಣಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ" 

ಎಂದಂ ನಾರದರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು 
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಂ; ಹರಿ-ಹರರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಭ್ಭುಗು ಮೊದಲಾದ ಖುಷಿಗಳೆನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದನಂ. 

ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಯಜ್ಞ, ದ ಯರಾಜವಕಾನ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಿರಿಯ 

ಪತ್ರಿಯಾದ ಸ ಸರಾ (ಸರಸ್ವ ತಿ) ಜೀವಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ 

ನಿಮಿತ್ತ; ವುಹೂರ್ತವು ತಪ್ಪಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣದಿರಿದ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ 

ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮೆನಂ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ನಿ ಗಾಯಿಂತ್ರಿದೇವಿಯನ್ನು 

ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವರಾದೇವಿಯಂ ಬಂದಂ, ತನಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಗಾಯೆತ್ರಿದೇವಿಯಂನ್ನ್ನಿ 

ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನಲ್ನಿ ಕಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ. ಆ ಕೋಪದ 

ಭರದಲ್ಲಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಿರೆಂದೂ, ಗಾಯಿತ್ರಿಯಂ ಅದ್ಯಶ್ಯ 



೨೬ ಜೊ ೀತಿರ್ಲಿ ೦ಗ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ” ಎಂದು ಶಾಪ ಪವನ್ನು ಕೊಟ ಳು, ಇದಕೆ 

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಾಯಿತ್ರಿಯೂ “ನೀನು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿ” ಎಂದಂ ಸರಸ್ವತಿಗೆ 

ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಳು... ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು 

ಅವರೀರ್ವರಿಗೂ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು; 

ಪತಿವೃ ತೆಯರಾದ ನಾವುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವು ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಂ 

ಬರದಿರಂವ ಕಾರಣ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ಮೂ ಅಂಶದಿಂದ ಜಡವಾಗಿ 

"ರಾಗಿ ಹರಿಯಿರಿ, ಮತ್ತು ನಾವೀರ್ವರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಗುಪ್ತ 

ಗಾಮಿನಗಳಾಗಿ ಹರಿಯಂತ್ರೇವೆ "ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿ (ಕೃಷ್ಣ) ತನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯಾಗಿ, ಹರ 

(ಶಿವ) ನಂ ವೇಣೀನದಿಯಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಕುಂಮದ್ದ ತಿಯಾಗಿ ಹರಿದರರಿ. 

ಗಾಯತ್ರಿ ಸರಸ್ವತಿಯರು ಪಶ್ಚಿ ಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ. ಹರಿದ ವಃಂಂದೆ 

ಸಂಗಮಿಸಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನದಿಯಂದು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹರಿದಿರಂಪರುಂ, 

ತದನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹರಿಹರರೀರ್ವರನ್ನ ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಿದನಂ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಬಲನೆಂದಂ ಹೆಸರಾದ 

ಹರಿಹರರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದು ಬಳಿಕ ಅವರ ಪುದವೂಲ 

ಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಟ ಷೆ ನೆ ಮತ್ತ ವೇಣಿ. ಎಂಬ ನದಿಗಳು ಹರಿದಂ ವಂಂಂದೆ ಸಂಗಮಿಸಿ 

| ಕೃ ಷ್ಣ ವೇಣಿ fl ಹ ಹೆಸರ ಬಂದಿತಃ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿಯೇ 

ಫೀತ್ಸ ಲದ ಗಿರಿಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ, ಧುವಯಕಿ, ಸಾನಂಕಾನು ಕೊರೆದಂ 

ಕರಿಕಂದರಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಪಾತಾಳದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಂವು 

ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನು " ಪಾತಾಳಗಂಗೆ ' ಎಂದಂ ಕರೆದಿರುವರಂ. 

ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಂದಂ ಹೆಸರು ಬರಲು ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹ್ಯವು 

ಉಂಟಂ. ಅದೇನೆಂದರೆ 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಂತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯಾಚಿತನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ 

ನಿದ್ಧನಂ.. ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯನನ್ನಿ ಮಾಡಿ 



ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ, ಅವನ ಬಂಧಂ ಬಳಗದರೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ 

ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ' ಎಂಬ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ತಂದು ಮದಂವೆ ವಕಾಡಿದರಂ. ನಂತರ 

ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಉದರ ಹೋಹಷಣೆಗೆಂದಂ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ 

ನೆಲೆಸಿದರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದ್ದನ್ಬ ತಿಳಿದರಿ 

ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಜೀವನವು ಬರಡೆನಿಸಿತಂ. ಒಂದರ ದಿನ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಂಂ 

ಗಂಗಾನದಿಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿಯಾದ 

ತರುಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನಂರಕ್ತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪ್ತ ಬಯಕೆಯನದ್ದ 
ಪೂರೈ ಸಿಕೊಂಡಳು. ತದನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ 

ಪಟ್ಟು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳಂಗಿ ತನ್ನ 'ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆಲಂ- 

ದ್ಯುಕ್ತಳಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಂ ಗಂಗಾವಕಾತೆಯಂ ಕುಪಿತಳಾಗಿ 

ಪಾಪಿಯ ಪತಿ ಸಂನ್ನ್ನಿ ವಂಚಿಸಿ ಪರಪುರಂಷನಲ್ಲಿ ಅನಂರಕ್ತಳಾದ ನಿವಿಂತ್ತ 

ನನ್ನನ್ನ ವಂಂಟ್ಟ ಬೇಡ." ಎಂಬ ಅಶರೀರವಾಣಿಯಕಾಯಿತಂ,  ಅದನ್ನ್ನ 

ಕೇಳಿ ಭಯಂಭೀತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ 'ಅರಂಹಿದಳಂ. 

ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಅನಂಕಂಪವುಂಟಾಗಿ ಅವಳ ಪಾಪಕೊಡವನ್ನೆ ಲ್ಲ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಂಬಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನ ಉದ್ಭರಿಸಿದಳು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆ 

ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಗಂಗೆಯಯೂ ಮಲಿನ 

ವಾದಳೆಂತೆ. ಈ ತನ್ನ ಮಲಿನತೆಯನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದೆಷ್ಟೋ 

ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವಳ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗದ 

ನಿಮಿತ್ತ, ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಬೆಟ್ಟ ದಡಿಯಲ್ಲಿರಂವ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿಗೆ ಬಂದು, 

ಮಿಂದಂ ತನ್ನ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳಂತೆ. 

ಸ್ವತಹ ಪಾವನಳೆನಿಸಿದೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ವಂಲ್ಲಿಕಾಜರ್ಣನನೆ 
ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಂವ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗವಿಸಿದ 

ನಿಮಿತ್ತ ಕೃಷಾನದಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ € ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಪಾತಾಳಗಂಗೆಯಂದಂ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಳು. ಇಂತಹ ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ 

ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯಕರ, 



೩೮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

“ಕ.ಷೆಕಷಾ೦ಗ ಸಂಭೂತೆ ಜಂತುನಾ ಪಾಪನಾಶಿನಿ 
ಲಣಲ ಣ 

ಪಾತಾಳ ಗಂಗೇ ವರದೇ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ” | 

ಪ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಮೂಲ ಒಕ್ಕಣಿಕೆ-- 

ಮಗನಿಂದ ವಿಯೋಗ... ( Seperation from Son ) ಎಂದ 

“ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಭವಂ 
6 *ಗ್ರ ನಾಜ್ ಂ ಗೆ ರ್ರ ಬ ಯಂ ಶ್ಯುತ್ವಾ ಭಕ್ತಿ ವಕಾನ್ ಧೀವಕಾನ ಸರ್ವಪಾಪ್ಪಃ ಪ್ರವಂ ಚ್ಚತೆ ॥ 

(ಪರವಣತ್ಮನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮಹತಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾತ; 

ದಿಂದಲೇ ಬುದ್ದಿ ವಂತ ಹಾಗೂ ಧಿಮಂತ ಭಕ್ತರಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದ 

ವಕ್ತರಾಗುವರಂ.) | 

ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು 

ಲಿಂಗಗಳಿವೆಯಂತೆ. ಮೇಲಿನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಧಾರಕಾರವಾಗಿ 

ಹರಿದಂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಲಿಂಗವನ್ನು ಸೇರುವದೆಂತಲೂ ಪುರಾಣ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವುಂಟು, ಇದೊಂದಂ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ ಸ 



ಷ್ಣ ಫ್ರಿ 

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

ಸಿರಿಯ ಸೊಬಗನಂ ಸೂರೆಗೊಂಡಿಹ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಶೃಂಗದಿ 
ವೆಂರೆಯಂತಿರುವುದು ಶೃಂಗ ಗಿರಿಯದು ಧವಳ ಕೀರ್ತಿಯ ವರ್ಧಿಪ 

ಭಕ್ತಪರ್ವತ ಗೈಯ್ದ ತಪವನು ನೋಡಿ ನಲಿಯಂತ ಒಲಿದೆನೀ 
ವಂಕ್ತ ಮನದಲಿ ಅಸ್ತು ಎಂದೆಯೊ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಯ ಬಯಕೆಗೆ ॥೧॥ 

ವಾಸುಮತಿಯಾ ಮನದ ಬಯಕೆಯ ಪೂರ್ಣಮಾಡಲು ಶಂಕರ 
ಹೆಸರಂ ಶ್ರೀಯನರ ಹೊತ್ತು ಅವಳಯ ಮನವ ತಣಿಸಿದಿ ಶಶಿಧರ 

ಚಂದ್ರವಂತಿಯೇ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ದ ಕುಸುವಂ ವಾಲೆಯ ತೊಡಿಸಲು 

ಸಾಂದ್ರದಿಂದದಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಾದಿ ನೀ ॥೨॥ 

ಆದಿಕೇಶವ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನ ತಪವ ಗೈದನು ನಿನ್ನಲಿ 

ಚ್ಯೋದದಿಂದಲಿ ಅವನ ಹೆಸರನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆಯೊ ನಿರುತದಿ 

ನಿನ್ನ ಶಿಖರವ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಪ್ಪುದು ಎನಂವರಂ 

ಎನ್ನ ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ನಮಿಪೆನಂ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವು ಬಾರಲು ial 

ಚಾರು ಚಂದ್ರನ ಶ್ವೇತ ಮಲ್ಲಿಕ ಮಾಲೆಯನ್ನನು ಮುಡಿದ ನೀ 

ಶಿರದ ಶಿಖಿಯಲಿ ದೇವಿ ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸಿ ಬೆಳಗಿದಿ ಭುವಿಯಲಿ 

ಮೇರು ಪರ್ವತ ರಾಜನಂದದಿ ಮೆರೆದ ಕೀರ್ತಿಯು ನಿನ್ನದು 

ಬೀರಂ ಬೆಳಕನಂ ನಿನ್ನ ಲಿಂಗದ ಅಂಗದಿಂದಲಿ ತೋರುತ (On 

ಹದಯ ಹೈದನ ಹವವ ಮಾಡುತ ಬಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವ 

ವಂದದಿ ಬಾಗುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬರಂವೆ ನಿನ್ನಯ ಶೈಲಕೆ 

ಹರಸು, ಎನ್ನಯ ಸಕಲ ದುರ್ಗುಣ ಸವರಿ ನಿನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿ 

ವೆಂರೆಸಿ, ಮೋಹದ ಮಾಯಾಜಾಲವ ಮೋಕ್ಷದಾರಿಯ 

ತೋರುತ ॥೫॥ 

OO 



ಎ೩ ಘಃ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ಸರ 

ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ವಂಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಲಿದಾಸನಿಂದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ಉಜ್ಜ ಯಂನಿ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ 

ಮೇಲಿದೆ. 

ಸಂವಕಾರರಿ ಐದಂ ಸಾವಿರ ಬರಂಷದಿಂದಲೂ ಈ ಉಜ್ಜಯನಿ ನಗರವು 

ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನಲ್ನಿ ಪಡೆದಿರುವುದು.  ರಾವಕಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರೀವನಂ ಈ 

ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದನಂತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾವರಿ, ಸಂಧಾವಂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ 

ಘು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸತತ ಪ್ರತೀತಿ, ಬಾಣಭಟ್ಟ ನಂ ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ 

ಯನ್ನು, ಶೂದ್ರ ಕನು ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ "ನಾಟಕವನ್ನು, ಸುನ ತನ್ನ 

ಜ್ ಸಾರವನ್ನು ವಂತ್ರು ವುಹಾಕವಿ ಕಾಲಿದಾಸನರಿ ತನ್ನ ಅನೇಕೆ 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದರೆಂದಂ ತಿಳಿದೆಂ ಬರುವುದು. 

ವರಾಹಮಿರರಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಣಿತ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೊದಲನೆಯ ವೇಧಶಾಲೆಯನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ನಗರವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆಯ ಆದಿಪೀಠ 
ವಂತ್ಮಾ ಧರ್ಮುಜ್ಞಾ ನ, ಕಲಾ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಈ ನಗರ. ಇವೆಲ್ಲ 

ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಂದ ಉಜ ಯನಿ ಸ ವೈ ಭವವ ಉತ ಕ್ವಿಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತಾ. 

ಮೌರ್ಯ, ಗುಪ್ತ ಜೊದಲಾದ ಮ ಪ್ರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತ ಷ್ಟು 

ಆ ಮಾ 8: ಇದಂ ವಿಕ್ರ ವರಾದಿತ್ಯ ನ Me ಆಗಿತು. 

ರಾಜಾ ಭರತೃಹೆರಿಯ ಶತಕತ್ರಯ, ವಾಸವದತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದಯನ 
ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಚಟ ಸ್ಪ ಪ್ಪಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ 

ಉಜ್ಜಯನಿ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವುಗಳು. 
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ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

೧) ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ರತನಮಾಲಾ ಎಂಬ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

"ದೂಷಣ'ನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿದ್ದನು. ಆತ ವೇದಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದ. 

ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಉಪಟಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವೇದಪ್ರಿಯನಿಗೆ 

ವಿವೇಕಿಗಳೂ, ಧೀರರೂ, ಎದ್ವಾಂಸರೂ ಆದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 

ಅವರೂ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಶಿವಭಕ್ತರು. ರಾಕ್ಷಸನ ಉಪಟಳವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ 

ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರಂ. ಆಗ ಶಿವನಂ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ದೂಷಣ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾ- 

ಕಾಲಾಂತಕನಾದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಿವಿತ್ತ ಶಿವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನೆಂದಂ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು 

ಜ್ಯೋತಿಯಂನಲ್ನಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೆಸರಂ 

ಪಡೆದಿದೆ. 

೨) ಇನ್ನೊಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯೂ ಉಂಟೋ 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನೆಂಬವನ್ನಂ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಂವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕನೋರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜನ ಪೂಜೆ 

ಯನ್ಪು ಕಂಡರ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಂಂಟಾಯಿತು. ಅತನಂ ಒಂದು 

ಗುಂಡಂ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದುವೇ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು 

ಪೂಜಿಸ ಹತ್ತಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಎಷ್ಟೆ € ಕರೆದರೂ 

ಅವರ ಕಡೆ ಗೆಲಕ್ಷಗೊಡದೇ ತನ್ನ ಪೂಜೆ ಯಲ್ಲಿಯೇಮು ಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನಂ. 

ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಂ ಆ ಮಂಗಂವು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿ ದ್ರ 

ಗುಂಡಂಕಲ್ಲನದ್ದಿ ಎತ್ತಿ ಭೀಸಿ ಹೊರಗೊಗೆದಳು. ಇದರಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನು 

ಅಳುತ್ತ ಯೂ ಹೋ ಗಿ ಬಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚವಂತ್ಕಾ ರವಂದಂ 

ನಡೆಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ; ಶಿವನು ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮೂರ್ಛೆ 

ಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಾಯಿ ವಂಕ್ಕಳಿಗೀರ್ವರಿಗೂ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ 
ಐಕ್ಕನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದ0 ಬರುತ್ತೆ. 



೩೨ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ತದನಂತರ ಇ ಸಂಗತಿಯು ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು 

ಗೋಪಾಲಕನ ವರೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂ; ಶಿವನು 

ಅದೃಶ್ಯನಾ ದಸ್ಥ | ಳದಲ್ಲಿ ಅಗಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ “ಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿವರ್ಷಿಯವಾದ 

ಲಿಂಗವಂದಂ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗವನ್ನು ರಾಜನ? 

ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಕಾಡಿ ಅಲಂದ" ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದನಂತೆ 

ಈಗಿರುವ ಮಂದಿರವೇ ಅದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 

ಮಂದಿರ ಃ 

ವಂಂದಿರವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವೂ, ಭವ್ಯವೂ ಇದೆ. ವಂಂದಿರದ 

ಶಿಖರವು ಬೃಹದಾಕಾರವೂ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೆಬ, ಸಂಂದರವಾಗಿಯೂ 

ಇದ್ದು ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯವುದಂ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ 

ಲಿಂಗವು ಶಾಲಿಗ್ರಾವಂ ಶಿಲೆಯದ್ದಿದ್ದಂ ಅದರ ಕವಚವು ಬೆಳ್ಳಿಯದಂ, 

ಲಿಂಗವು ನಾಗಭೂಷಣವಿದ್ದು ಭಸ್ಮಲೇಪಿತವಿರಂತ್ರ್ತದೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಸಂತ್ತಲೂ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾಣೀಪೀಠ, ಮಂಂದಿರವು ತ್ರಿಖಂಡಿಯಕಾಗಿದೆ. ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನಲಿಂಗ, ಮೆಲ್ಲ ಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲಿಂಗ ವಂಶ್ಯಾ 

ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚಂದ್ರೇಶ್ವರಲಿಂಗ. ಇವುಗಳ ದರ್ಶನವು 

ನಾಗಪಂಚವಿಂಯ ದಿನದಂದಂ ವರಾತ ಶ್ರಲಭ್ಯ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವೂ 

ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ತಂಪ್ರದ ದೀಪಗಳ 2. ಪ್ರಜ್ವ ಲಿಸಂತ್ತಿರಂವುದಂ. 

ವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ವರಂಷ ಪರಿಯಂಂತ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳು 

ಜರಂಗಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ: ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಭಸ್ಮಾರತಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಹಸ್ನ ಗುರಂ 

ಸಿಂಹರಾಶಿಯನಗ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಂವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಕುಂಭ ಮೇಳಾ 

ಉತ್ಸವ. ಇವೆರಡುಗಳು ಬಹಳ ವಂಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರಂವವು. ಆಗ 

ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಂ ಸೇರಂವರು. 

ಉಜ್ಜ ಯಂನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿ 

ಯಂತಿದೆ. ವಂಂದಿರದ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ಹದಿನಾರು ವಂದಿ ವಂಹಂಶತಿಯಂರಿರಂ 

ವರಂತೆ ಸವಂಯರಾನಂಸಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆಯ ಹಕ್ಕು ದೊರೆಯರಂವ 
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ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯುಂಂಟಂ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಬರುವ ಪಾಳಿಯ ವಂಹಂತರಿಗೆ 

ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶಿವರಾಶ್ರಿಯಂದಂ ಬರಂವ ಪಾಳಿಯ 

ವಂಹಂತರು ಮಖ್ಯ ಆರ್ಚಕರೆನಿಸಿದರೂ ಇನದ್ಲಳಿದ ವಂಹಂತರೂ ಸಹಕರಿಸಿ 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈ ಸುವರು, 

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಹ? 

ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪೂಜೆ: 

ಭಸ್ವಾರತಿ ಕ 

ಈಶ್ವರ ಭಸ್ಮೋದ್ದೂ ಲಿತ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಪನ ಭಸ್ಮ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೂದಿ ಬಡಕನೆಂದಂ ನಗೆ ವರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ, 
ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಜರುಗುವ ಭಸ್ಮಾರತಿ ಎಂಬ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ವ. ಬೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೇ ಜರಗುವ ಭಸ್ಮಾರತಿಯಂ ನೋಡ 

ತಕ್ಕ ದ್ದ. ಬೆಳಗಿನ ಕೊರೆಯಂವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಕದ ತಣ್ಣಿ ರಿನ 

ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾ ನವಕಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮೌನಿಯಕಾಗಿ 

ಬಂದು ಭಸ್ವಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ 

ಭಸ್ಮಾರತಿಯು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಕಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಂ 

ಉಜ್ಜಯನಿಯ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ 

ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಸಂವಕಾರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟಿಗೆ 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ, ಕ್ಲಿಪ್ರಾ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಿಂದ 

ಲಿಂಗದ ಅಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ -ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ದುಗ್ಧ ದಿಂದ ವಂಜ್ಚ ನ್ಯ 

ಕೊನೆಗೆ ಜಲದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನೆ ರೆದಂ, ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ, ನಂತರ 

ಗಂಧ-ಧೂಪ-ದೀಪಾರತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈ ಸಲು ಕನಿಷ್ಟ ವರೂರಂನಾಲು 

ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಬೇಕು. ತದ ನಂತರ ಹರಂಗುವುಡೇ” ಭಸ್ಮಾರತಿ. ಆ 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗ್ನ ವಾಗಿ ಉಳಿಸುವರು. 



೩೪ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಶುಭ್ರ ತಿಳುವಾದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಗಂಟನ್ನು 

ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಲೂ ಬದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡಿಸುವರು. ಆಗ ಆ 

ಭಸ್ಮದ ನವಿರಾದ ಧೂಲಿಯಂ ಕಣಗಳು ವಸ್ತ್ರದ ರಂಧ್ರದಿಂದ ತುಂತುರು 

ತುಂತುರವಾಗಿ ನುಸುಳಿ ಬಂದಂ ಶಿವಲಿಂಗದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಆವರಿಸುವವು. 

ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಪರಿಯಂತವೂ ಸಾಗುವುದು. ಆಗ 

ಶಿವಲಿಂಗವು ಭಸ್ಮದ ಧೂಲಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿ ಭೋಲಾ 

ಶಂಕರನಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಭನ್ಮಾರತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 

ಬೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಜರಂಗುವ ಭಸ್ಮಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು 

ಧನ್ಯರಾಗುವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರಗಳೂ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಿ ನಗ್ನ ಲಿಂಗ. ಭಸ್ಮಾರತಿಯಂ ಭವ್ಯ-ದಿವ್ಯವೆನಿಸುವುದು. 

ಲಘುರುದ್ರದ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮಸ್ನಾನ, ಸ್ನಾನಾನಂತರ 

ಭಸ್ಮಾರತಿ ಇರುವುದೊಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಅನಂಭವದ ಪ್ರತೀತಿ. 

ಭಸ್ಮಾರತಿಯನಂತರ ಪುನಃ ಲಿಂಗವನ್ನು ಜಲ-ದಂಗ್ಗ-ಪಂಚಾಮೃತ 

ಗಳಿಂದ ಎರೆದಂ ಕೊನೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಜಲದಿಂದ ಮಜ್ಜನ ವರಾಡಿಸಿ; ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ, 

ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ, ಜಟಾಜೂಟವಂಯವಾದ ಕಿರೀಟ, ನಾಗಾಭರಣ,” ಚಂದ್ರ 
ಬಿಂಬ, ಗಂಗಾಧಾರೆ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುಂಡಮಾಲೆಯ ಕಂಠಾಭರಣ, ಕರಗಳಲ್ಲಿ 

ತ್ರಿಶೂಲ, ಡವಂರು ಮುಂತಾದ ಸಕಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಭೂಷಿಸಿ 

ಮಹಾದೇವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಘೋಷದಿಂದ 

ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಧೂಪ-ದೀಪಗಳ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವರಂ. ಆಗ, 

ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಮಧುರವಾದ ಘಂಟೆ, ಜಾಗಟೆ, ಡಮರಂಗಳ ನಿನಾದ ಗಗನ 

ತಲುಪಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಗೈದು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿ ಸುವುದು. ಈ 

ಪರಿಯ ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳು ಪೂರೈ ಸಿದನಂತರ, ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ 

ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬರಿಲಿಂಗವುಯಂವಾಗಿ ಉಳಿಯಂ 

ವಂತೆ ವಕಾಡಿ, ಪುನಃ ಜಲ-ಕ್ಷೀರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ವಕಾಡಿಸಿ, ಗಂಧ 

ಲೇಪನ ಗೈದಂ ಲಿಂಗದ ತಲೆಯ ವೇಲೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಗೈ ಯವರು. ಆಗ 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿ ರಿಗ ನ 

ಆತನಂ ನಿರಾಭರಣ ಸಂಂದರನಾಗಿ ಕಾಣಂವನಂ. ಆಮೇಲೆ ಸಕಲ ಭಕ್ತ 

ವೃಂದಕ್ಕೆ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಾ ಗಲೀ, ಜಲಾಭಿಷೇಷಕ್ಕಾ ಗಲೀ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ 
ಗಾಗಲೀ ಅವಕಾಶ, ಹಾಗೂ ಧವರ್ತಿದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ. ` 

ಜನರ, ದೇಶದ, ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವ- 

ದಿಂದಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ದಿಂದಲೂ ಈ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಂವುದನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಂತರು ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ಸುಕತೆ 

ಬಿಶಿಂದಲೂ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂಂದಲೂ ಹೇಳುವರು. 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ 

ಈ ಮಂದಿರವು ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿ 
ವಿಧ್ವಂಸೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ. ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ 
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ಒಗೆದಂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಂದಿರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಂಸೀದೆಯೊಂದನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದರೆಂದಂ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದಂ ಬರುತ್ತದೆ. 

ತದನಂತರ ದಿಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತವು ಶಹಾಜಿಯೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದನಂತರ 
ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಣೋಜಿ ಶಿಂಭೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾನಂಭಾವರಂ ೧೬೩೪ ನೇ 

ಇಸ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಬಾ ಶೇಲಾವಿ ಎಂಬವರಿಂದ ಪುನಃ ಅದೇ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಕೋಟಿತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡಿದ ಆ 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊರದೆಗೆದು ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಮೂಲ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಿದರೆಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರಂವುದಂ. 

ಕವಿ ಕಾಲಿಬಾಸನಂ ತನ್ನ ಮೇಘೆದೂತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜ ಯೆನಿಯನಲ್ಲಿ 

ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಈ ವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನನ್ನು ವಂರೆಶಿಲ್ಲ. 



೩೬ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

“ಅಪ್ಯನ್ನಸ್ಮಿನ್ ಜಲಧರ ವಂಹಾಕಾಲ ಮಾಸಾದ್ಯಕಾಲೇ 

ಸ್ಪಾ ತವ್ಯ೦ತೆನಯನ ವಿಷಯಂ ಯಾವದತ್ರೇತಿ ಭಾನುಃ 

ಕುರ್ವ್ನ್ ಸಂಧ್ಯಾಬಲಿಪಟಹತಾಂ ಶೂಲಿನಃ ಶ್ಲಾ ಘನೀಯಾ- 

ಮಾಮಂದ್ರುಣೂಂ ಫಲವಂ ವಿಕಲಂ ಲಪ್ಸ 1ನ ಗರ್ಜಿತಾನಾಮ್” 

( ಎಲ್ಫೈ ಮೋಡವೆ, ನೀನು ಅವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ 
ನನ್ಣ ತಲುಪಿದರೂ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ವಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಶಿವನ ಪ್ರದೋಷಕಾಲದ ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೌಘಡವನ್ನೂ 

ಬಾರಿಸುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಘುಡಃ-ಘುಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗ ಅದರ ಪುಣ್ಯ 

ಲಭಿಸೀತು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗುಡುಗೂ ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು. 

ಕವಿಕಾಲಿದಾಸನು ಪಾರ್ಥಿವ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ` ಲಿಂಗ ಪೂಜನ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಗುಡು ಎಂಬ ಚೌಘಡ ವಾದನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದುಕೊ ಎಂದಿರುವನು. ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ 

ಮಾನವನು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ 

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಲಿದಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರುವಂತೆ 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವೆ. 

“ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೊಲದಾಚೆಗಾಗಿ ರವಿ ತಣ್ಣ ಗಿರುವವರೆಗೂ 

ಸುಳ್ಳೆ ಪಳ್ಳೆ ತರಹರಿಸಬೇಡ, ಇರು ಅಲ್ಲೆ ಬೈ ಗವರೆಗಂ | 

ದೇವ ಸೇವೆ ನಡೆದಾಗ ಸಂಜೆ ದುಂದುಭಿಯ ಮೊಳಗು ನೀನು 

ಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಗೊದಗದಾನಾದವಿದ್ದು ಏನಂ?” ॥ 

ಉಜ್ಜ ಯನಿ ನಗೆರ : 

ಉಜ್ಜಯನಿ ನಗರಾಧಿಪತಿ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ. ಈ ನಗರವು 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ; ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಪಡಿದಿರುವುದಂ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿದಾಸನ ನಗರ 

ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ೩೭ 

ಕವಿಕಾಳಿದಾಸನೆ ಮೇಘದೂಶದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜ ಯನಿ ನಗರವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಬುುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಣ ನೆಯನ್ನು ಕವಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ ರಂ ಕ ಡದಲ್ಲಿ 

ಒಡ ಮೂಡಿಸಿದ ಪವ್ಯ ಗಳನ್ನು ಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

“ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊರಟವಗೆ ಉಜ್ಜಯನಿ ಅಡ್ಡ ವಾದರೇನಂ ? 

ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ವಠಾಳಿಗೆಯ ಭೋಗ ಕಳಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ ನೀನಂ॥ 

ಆಃ ಊರ ಹೆಂಗಸರ ಕಣ್ಣ ಬಳಿ ಎಂಂಚ ವಿಂಣುಕು ಎನ್ನು 

ಅವರ ಕಣ್ಣ ಕುಡಿ ಲಲ್ಲಯೊಲ್ಲೆಯಾ ? ವ್ಯರ್ಥವಿದ್ದು ಕಣ್ಣು”॥ 

“ ರುದ್ರಗಣವು ಬಾಗೀತಂ ನಿನಗೆ ಹೇ ಕೊರಳಗರಳ ವರಣಾ 

ಕಾಣು ಹೋಗು ಶ್ರೀಚಂಡಿ ಪತಿಯ ವಕಾಂಕಾಳ ಪುಣ್ಯಚರಣ॥ 

ಅವನ ತೋಟದಲಿ ಗಾಳಿತೀಡುವುದಂ ಜಾ 8 

ಕವಂಲಗಂಧಿಯರು ಮಿಂದ ನೀರಿಗರವಿಂದಗಂಧ ಬೆರೆದು ”॥ 

“ ರಮಣರತ್ತ ಉಜ್ಜಯನಿ ರಮಣಿಯರು ಹೊರಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 

ರಾಜ ಬೀದಿ ಕಗ್ಗ ತ್ರಲಾಗಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿ, ವಿಗಿಂಚ ಚಲ್ಲಿ ॥ 

ದಾರಿದೋರಂ ಹೊಂಬೆಳಕ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗುಡುಗಂ ಬೇಡೊ ಮೇಘಾ 

ಮೊದಲೆ ಹೆದರಿದವರವರೆಉ, ಕಳುವಿನಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಬೇಗ ”॥ 

ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅತಿ ಪುರಾತನದಂ. ಆರ ಭಟ್ಟ, 

ವರಾಹಮಿರ, ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ, ಎರಡನೆಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ 

ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಗುರುತಿಸಿ ಜಗದಾದ್ಯ ೦ತ ಮವನ್ವ ಣೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದವರಂ. ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾ. ನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ ವರಂ. 

ವೆ ೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ವಕಠಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಂದರ ವರಾಹವಿಂರರನ್ನು ಗುರುತಿಸು 

ವರಂ. ವರು ೯೪೦ರ ಹಿಂದು ವಂದು ಅವಂತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇದ ರೆಂದು 

ಪ್ರತೀತಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರ ನೆನಪಿನ ಕುರುಹಾಗಿ ಉಜ್ಜ ಯನಿಯಲ್ಲೆ ವೇಧ 



ಶಾಲೆಯೊಂದಿರ£ವುದಂ. ವರಾಹವಿಂರರಂ ಉಜ್ಜ ಯಂನಿಯನ್ನು ಭೂವರಿಂಡಲದ 

ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಂ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ವಕಾಡಿದರಂತೆ. ಹದಿನೈ ದನೆಯ ಶತವಕಾನದ ನಂತರ ಜಾಹಿ 'ರಾಜ್ಯ 

ಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಮ ಶಹಾನ ಆಜ್ಞಾ ನಂಸಾರ ಜಯಂಪ್ರರದ ರಾಜ 

ಜಯಃ ಸಿಂಹನ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಧ ಶಾಲೆಯನಂ ಬ ಉಜ್ಜ ಯನಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸಿದನಂತೆ. ಅದನ್ನ ಜಂತರ ವಂಂತರ ಬಾ ಕರೆದರು. ಇದರ 

ಪ್ರನರಂದ್ಧಾ ರವ ವನ್ನು 1 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಂಸ್ಥಾ ನಿಕರಾದ ಮಾಧವರಾವ 

ಸಿಂಧಿಯಾ ವಣಡಿಸಿದರಂತೆ. ಆಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಯಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ; ಸಂವಕ್ರಾಜ್ನ 

ಯಂತ್ರ, ದಿಗಂಶಯಂತ,, ನಾಡಿವಲಯಯರಿಂತ,, ಯಕಾದ್ಯಾತ್ಯಭಿತ್ತಿ ಯಂತ್ರ 

ವಂಂಂತಾದವುಗಳು. ಉಜ್ಜ ಯನಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ 

ವಾತಾವರಣ ತಲೆಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರಂವುದಂ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ಮವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ವೈಶಿಷ್ಠವೆಂದರೆ, ಇದರ ಪರಿಸರ 

ದಲ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಅಣು ಸ್ಫೋಟವು ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸದಿಲ್ಲವೆಂದಂ ಧೃಡನಂಬಿಕೆ. 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ವರೂಲ ಉದ್ದೇಶ; “ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ” 

(Distruction of Demons) 

“ಆಕಾಶೆ ತಾರಕಂ ಲಿಂಗಂ ಪಾತಾಲೆಹಾಟಕೇಶ್ವರಂ 

ಮೃತ್ಯು ಲೋಕೆ ಮಹಾಕಾಲಂ ಲಿಂಗತ್ರಯ ನಮೋಸ್ತು ತೆ”॥ 

( ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾರಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಹಾಟಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ, ವಂಿತರ್ರಿ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ 

ಈ ವರೂ ಲಿಂಗಗಳ ಉಪಾ ಸನೆಯನ್ನು ವರಾಡಬೇಕಂ.) 

ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂಥ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ 

ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದೂ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರಂವುದು. 
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ಘೂ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ವಃಂದಿರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆನೇಕ 

ಮಂದಿರಗಳು ನೋಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವು 

ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹಂದು. 

೧೬ ಹರಿಸಿದ್ದಿ ದೇವಿ ಮಂದಿರ : 

ಪ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರದಿದ್ದರೂ ಪಾಣೀ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ 

ಶಿಲೆಯೊಂದಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತಿರಂವರು. ರಾಜಾ, 

ಎಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಈ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಸನಿಹದಲ್ಲಿ 

ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಾದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒ೦ದಿದೆ. 

೨ ಈ೪ಈೀಗೋಲ ಮಂದಿರ: 

ಕರಿಯ ಶಿಲೆಯ ಈ ಸುಂದರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಹಾರಾಜಾ ಶಿಂಧೆ 

ಎನ್ನುವವರ ಪತ್ನಿ ಬಾಯಿಜಾಬಾಯಿ ಎಂಬುವಳು ಊರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿ ಸಿರುವಳು, ಇದೊಂದಂ ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 

ಹೊರಸೊಸಂವ ವಂಂದಿರ, ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನ 

ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲದೆ; ರಾಧಾ, ಶಂಕರ. ಗರುಡ ಇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಉಂಟಂ. 

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ ಬಾಯಿಜಾಬಾಯಿಯ ಸಂಗಮರವರೀ 

ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಇದೆ. 

೩. ಮೆಹಾಕಾಲಿ ಮಂದಿರ 

ಕವಿಕಾಲಿದಾಸನು ಈ ವಂಹಾಕಾಲಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದು ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪಂಡಿತನಾದನು. ಈ 

ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನ ಅತ್ಯ ೦ತ ಉಗ್ರ. ಇವಳು ಚಾಮಂಂಡಿ. ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ 

ಯಾದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ ೦ದಂ ತಿಳಿಯಂಿವರರಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನು 

ಮಹಾಕಾಲಿಯಂದೂ ಕರೆಯ£ದರಂ. ಕಾಲಿದಾಸನಂ ಇವಳ ಸಮಕ್ಮಿಖ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಇತ್ತನೆಂದೂ, ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ 

ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಕು ಬ ಶಿ 
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೪) ಈ ಪರಿಸರದ ಸನೀಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂದೀಪ ವಂನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ್ಮ 

ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಲರಾವಂ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಿ ಸುವಾಮರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರಂತೆ. 

ಆಶ್ರವಂದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ತವ್ಮ್ಧೂ ಓದು ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಕಟ್ಟಿ ಗೆಯಂನಲ್ಲ ತಂದು ಗಂರರಿ ಪತ್ನಿಗೆ ನೆರವಾಗಂತ್ರಿದ್ದರಂ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವಂಗಿದ 

ನಂತರ ಗಂರಂದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಂವುದೊಂದರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಾಂದೀಪ 

ವಬನಿಗಳ ಮಗನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ 

ತಿಳಿಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಲರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಸುದಾಮ ಈ 

ಮೂವರೂ ಆ ರಠಕ್ಸಸನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಗಂರುಗಳೆ ಮಗನನ್ನು ತಿರಂಗಿ 

ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದರಂ.. ಇದಂವೇ ಗಂರುದಕ್ಷಿಣೆಯಂದಂ ಗುರಂದಂಪತಿಗಳಂ 

ಸಂತುಷ್ಟ ರಾದರರಿ್ಯ; 

ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ನೆನಪು ತಂದಿರುವೆ. 

ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ 

ಉಜ್ಜ ಯಿಂನಿಯಾವಾಸ ಮಹಕಾಲ ಲಿಂಗೇಶ 

ದಂರ್ಜನರ ಸಂಹರಿಪ ರಕ್ಕಸರ ಕಂಲಕಂಟ 

ಸಜ್ಜನರ ವರದಾತ ಭಸ್ಮಧಾರತಿ ಪ್ರಿಯ 
ವಂಜ ನವ ಗೆ.ಯಂ.ವೆನಂ ನಿನ್ನಡಿಯ ಕವಂಲಕೆ eli 
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ಆಗಸದ ಮಂಡಲದಿ ತಾರಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ 

ಪಾತಾಳದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ 

ಮೃತ್ಯಲೋಕಕೆ ಬಂದ ವಂಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನಂ 

ನಂತಿಸಂವೆನಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊಡಮಟ್ಟು ತನಂನಯಂದಿ ॥.೨॥ 

ಎ. ಕ್ಟ. 
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೪, ಘಃ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ | 

ಭಾರತ ವಕಾತೆಯ ನಡಂಕಟ್ಟು ಭೂಷಣವೆಂದೂ, ಹಣೆಯ ತಿಲಕ 

ವೆಂದೂ ಲೋಕ ಮಾತೆಯಂತಿರುವ, ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿಯಾದ 

ನರ್ಮದೆಯ? ವಂಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹರಿದ 

ಬರಂವಳಂ ಇವಳು ವೇಹಾಗಂಭೀರವಾದ ವಿಪುಲ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ಸಕಲ ಪಾಪಕರೂಗಳನ್ನ್ನಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿ ರಂವಳಂ 

ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಂತೆ ನಂಣುಪಾದ 
ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳು ಲಿಂಗದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವವು, ಈ ನದಿಯನ್ನು “ಶಂಕರೀ' 

ನದಿಯಂಂದೂ ಕರೆಯುವರು. 

ಮೊದಲು ಮಾಳವಾ ಎಂದಂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈಗಿನ 

ವಂಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿರುವ ಖಂಡವಾ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ 

ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಂವುದಂ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ 

ನರ್ಮದಾ ನಗಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ನಿಸರ್ಗವು “ಓಂ” ಎಂಬ ಆಕಾರವನ್ನಿತ್ತಿದೆ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರನೆಂದು ಕರೆದಿರುವರಂ. 

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದೂರರಂ ಪಟ್ಟ ಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ೮೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 

ನರ್ಮದೆಯೂ ಗಂಗೆಯಪ್ಪ € ಪವಿತ್ರಳೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ನರ್ಮದಾ 

ನದಿಯ ದರ್ಶನ ವಠಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಗೇವುದೆಂದಂ ಹೇಳುವರಂ 

ಆಷಾಢ ವಕಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು (ನಾಗರವರಾಸಿ) ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಭಕ್ತರಃ 

ಬಂದಂ, ಈ ಸ್ಥ ಳದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರನ 

ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುವರು. ಈ ಅವಣವಾಸ್ಯೆಗೆ “ಸೋವಕಾಪತಿ' 

ಅವರಾವಾಸ್ಯವೆಂದೂ ಕರೆಯಂವರು. ಅಂದರ ಒಂಕಾರೇಶ್ವರನ ದೀಪಾರಾಧನೆಗೆ 

ಬಹಳ ಮಹತ್ವ 
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ಈಸ ಸ್ಥ ಳೆದ ಪರಿಸರವು ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ನೆಲೆಬೀಡು. ಇದೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸೆಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಕಾಡಿಸಿದ 

ತಾಣ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾವವುಕ್ಕಿ ಬರುವ ಪರಂಧಾವಂ. 
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೧) ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾರದರು ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 

ಶಿವಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಾಗ,ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತನಂ ನಾರದರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು; ಜಗತ್ತಿ 

ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತ ಮತ್ತಾ ವುಮೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜಂಭಕೊಚ್ಚಿ 

ಕೊಂಡನಂ- ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾರದರಂ; ಅವನ ವಕಾತನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ, 

ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೇರು ಪರ್ವತವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ 

ವಿಂಧ್ಯನು ಖಿನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿಯೊ 

ಇದ್ದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತಂ ತಪಸ್ಸು 

ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಈಶ್ವರನು ಆತನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ 

ಆತನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆಗ, ದೇವತೆಗಳು, ಯಸಿಗಳು ಕೂಡಿ 

ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯೂರುವಂತೆ ಈಶ್ವ ರನನ್ಫು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು, 

ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವನು SSN “ಓಂಕಾ ರೇಶ್ವ ರ” 

ನೆಂದು ನಾಮ ಧ್ಯೇಯನಾಗಿ ನಿಂತನಂ. ಈಶ್ವರನು ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತನಿಗೆ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿಯ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನರುದಾನದಿಯ್ಯ 

ದಡದಲ್ಲಿಯೇ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಂವರು. 

೨) ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪರಾಜಯ 

ಗೊಳಿಸಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹತಬಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ 

ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಮೇರೆ ಮೀರಿತು. ಇದನ್ನ ರಿತ ಮಹಾದೇವನು 

ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೊ ೇೀಶಿರ್ಮಯಂವಾದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನರ್ಮದಾ 

ನದಿಯ ತರುಕುದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ರೂ ಆತನ ಆರಾಧನೆ 
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ಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅವಂರೇಶ್ವ ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪುನಃ 

ಬಲಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಗಿ ದೈ ತ್ಯರನ್ನು ಸಹಿ pi ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪ ಪತ್ಯವನಂ* 

ಪಡೆದರು. ಈ $೦ ಶಿವನು ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ವಾಗಿ 
ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಂವನಂ. 

ಈ ಓಂಕಾರ ಮಮಲೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಸ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, 

ಎಷ್ಟು ಅವರು ಬಂದರ ವಾಸ್ತವ್ಯ ವಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ 

ದಡದಲ್ಲಿ ; ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ, ವಿಷಂ ಪುರ ಮತ್ತು ರುದ್ರಪುರಿ ಎಂದಂ ತ್ರಿಪುರ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ರುದ್ರಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮವಂಲೇಶ್ವರ ಜ್ಯೊ ತಿರ್ಲಿಂಗವಿದೆ. 

ಓಂಕಾರೇಶ ರನಿಗೆ ಮವಂಲೇಶ್ವರನೆಂದೂ WS 

ಪುರಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಣವನಾಶ್ಚ ಪುತ್ರ ಮಾಂಧಾತಾನೆಂಬವನಂ ಇಂದ್ರನ 

ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಾಗಿ ಹೋದನು. ಆತನು ಶಂಕರನ 
ಸೇವೆಯನು ವಂನಃಪೊರ್ವಕ ವಣಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ 

ಆತನನ್ನ್ನಿ ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದನಂತೆ. 

ಮಾಂಧಾತಾರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವರಾಡಿದ್ದ- 

ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ದಿ ಓಂಕಾರ ಮಾಂಧಾತಾ ಎಂದೂ ಕರೆ 

ಯಬವರಂ. ಮಾಂಧಾತಾ ವಂಶಜರು ಈಗಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವರಂ. 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ; 

ಈ ಭಾಗದ ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಪರ್ವತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರಂ 

ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಾಲೀವಕಾತೆಯ ಉಪಾಸಕರು. 

ನರಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೂ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಂ- 

ತ್ರಿದ್ದರಂ. ಬರಬರುತ್ತ ದರಯಾಯಿನಾಥನೆಂಬ ಓರ್ವ ಸಿದ್ದಿ ಪುರಂಷನಂ 

ಬಂದರ ಸ್ಥ ಳ ಊರಿ ಆ ಭೈರವಗಣದ ಹಂಟ್ಟಡಗಿಸಿದನುಂ. ಅಂದಿನಿಂದ 

ಬಂದು ಹೋಗುವ ಯಣತ್ರಿಕರ ಭಯ ನಿವಾರಣವಾಯಿತು. 
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ತದನೆಂತರ ಭಿಲ್ಲರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಪಾ ರಂಭವಾಯಿತು. ೧೧೯೫೪ ರಲ್ಲಿ 

ಭಾರತಸಿಂಹ ಚವ್ಹಾಣ ಎಂಬ ಈ ಭಿಲ್ಲ 

ಕೊಂಡಂ ಓಂಕಾರ ಮಾಂ ಧಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತ 
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ಈ ಚವ್ಹಾಣರಾಜನ ರಾಜವಾಡೆಯಣಾ ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ 

ವಂಶಜರಂ "ರಾಜಾ' ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿ- 

ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವರಂ. 

ಎರಡನೆಯ ಬಾಜೀರಾವ ಪೇಶ್ವೆ ಯಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾಶನ ಮಂದಿರದ 

ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾ ರ ಮಾಡಿದನು. ೫ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳಕರ 

ಇವರಂ ಶಿಥಿಲವಾದ ಮಂದಿರದ ಭಾಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಭವ್ಯ 

ಸುಂದರವಾದ ಘಾಟೊಂದನ್ನು ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರು. ಮತ್ತು ಕೋಟಿ 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ 

ಎಂದರೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭೂಸುರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ೧೩೦೦ ಕಟ್ಟಿ ಗೆಯ ತುಂಡು- 

ಗಳನ್ನು ಕ್ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ನ ಪಾರ್ಥಿವ” ಲಿಂಗಗಳನ್ನಿ ಟಿ 

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಪ ಪ್ರವಾದ 

ದಲ್ಲಿ ವಿ py ವಕಾಡುವುದು. ನಿಶ್ಯ ಬಹ ಕೂಡಿದ ಈ ಕೋಟಿ 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಂ ವರ್ಷ ಟಾ ನಡೆದಿರುತ್ತ ಕಾ 

೧೯೦೫ ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಭಾರತದ ವಾಯಿಸರಾಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ ಕರ್ದುನ್ನಂ 

ಪ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತನ ವೆ ಭವ 

ವನ್ನು ಹಾಗೂ ರಮಣೀಯ ಶೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಲ್ಲ 

ಭೂತನಾದನಂತೆ. 

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಂಂದಿರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಕೆಲವೊಂದಂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
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ಅತ್ಯಂತ ು೦ದರೆ ದ್ಯೋತಕ ವಿಶಾಲವಾದ ವನ ನಾಲ್ಕೂ ಬ ಪರಭ ತಥಾ 

ಐದಂ ಅಡಿ ಎತ್ತ ರದ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಆನೆಗಳನ ಸ ಕೊಡಿಸಿರುವ ಲಾ 

ಲಾಆ 

ಲಿ 

ಈ ಆನೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯ ನೋಟ ನೋಡತಕ್ಕೆ ೦ತಹುದು. 

ಣಿ ಮ, ಸ್ಟ್ 

ಶಿಲ 

೨) ಗೌರಿ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ; 

ಕ್ಷತ್ರದಾಕಾರ ದಾಕ ಿ) ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅತ್ಯ ೦ತ ಪ್ರಾಚೀನ 

ಮಂದಿರ, ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ಸ್ಪಟಿಕ ಬಲಯ ಪ್ರಚಂಡ ಶಿವಲಿಂಗವು ಈ 

ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು “ಮಾವಣಬಾಧ್ಯಂ ತ್ಪಾ ಚಕ 

ವೇತ ಹೀ ಪಿಂಡ ಭಾವತೆ,”" ಇಂತಹುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 

ಇದೊಂದು ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥ. ಅತಿ ಸುಂದರ ರಮ್ಯತಾಣ. ಆದಿ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಶ್ಲೊ ೇಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವರು. 

“ಕಾವೇರಿಕಾ ನರ್ಮದಾಯೋಃ ಪವಿತ್ರೆ' ಸಮಾಗಮೆ ಸಜ್ಜನ ತಾರಣಾಯ | 

ಸಬೈೆ ಮ ಮಾಂಧಾತು ಪುರೆ ವಸಂತ ಓಂಕಾರವೀಶ: ಶವನ ಮೇಕ ಮೀಡಾ” ॥ 

( ಸಜ್ಜ ನರು ದಾಟುವದಕೊ ಸ. ರ ಕಾವೇರಿ ಮಂತ್ತು ನರ್ಮದಾ 

ಇವರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯವೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ) 

“ ರುದ್ರಭೀಷ್ಟಂ ಫಲಂ ತತ್ರ ಪ್ರುಪ್ನುಯೊನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ । 

ಏತತೆ ಸಃ ೯ಮಾಖ್ಯಾತ ಮೋಂಕಾರ ಪ್ರಭುವೇ ಫಲಂ ?॥ 

( ತತ್ವಯುತವಾದ ಮಹತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಶ್ರವಣ 
ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವಿನ ಫಲ.) 



ಬೃ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರನನ್ನು ನೆನೆದಿರಂವೆ 

ಶ್ರೀ ಓಂಕಾಕೇಶ್ವರ 

ಎಂಧ್ಯಾಚಲದಡಿ ಜಂಳಂಜರಿಳಂ ಹರಿಯಂವ 

ಪಶ್ಚಿವಂ ವಾಹಿನಿ ನರ೯ದೆ ನಿರ್ಮೀಸಿ 

ಅಚ್ಚ ರಿ ಪಡುವೊಲು ಸೃಷ್ಟಿಯ “ಓಂ” ಮನಂ 
ನಿಶ್ಚಲ ಲಿಂಗಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂಂ ಬಂದಿತರಿ 1೧॥ 

ಕಾವೇರಿ ನರ್ಮದಾ ಸಂಗವಂದ ಪರಿಸರದಿ 

ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೂಡಿಸಂತ ವಾಸಿಸುವ ಓಂಕಾರ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನವಿಂಸುವರರ ಸಜ್ಜ ನರಂ ದಿನನಿತ್ಯ 

ಮಂಗಳವ ಹಾಡುತ್ತ ಓಂಕಾರ ಈಶ್ವರಗೆ 8೨1 





೫ ಎ ವೈಜನಾಥ 

ಕರುಣಿಸಿದ ಕರಾರಂಗಳುಳ್ಳೆ ವರಾನುಗ್ರಹ (Conditional granting 

of Boons)aoಬುದು ವಯಾಲ ವಕ್ಕಣಿಕೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ್ದು. 

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಉಜ್ಜ ಯಿನಿಯ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ "ಪರಳಿ' 

ಎಂದೊಂದು ಊರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೀಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಂವುದಂ. 

ಮೇರು ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ನಾಗನಾರಾಯಣ ಶಿಖರದಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಇಳಿಜಾರಿ 

ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವೇಳಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ಸ ತಿ ಈ ಮೂರಂ ನದಿಗಳಂ ಸಂಗವಿಂಸು 

ವಲ್ಲಿ ಈ ವೈಜನಾಥನಂ ನಿಂತಿರುವನಂ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ವೈ ಜನಾಥನಂ ಒಂದಂ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಂತಿಪುರಿ, ಮಧ್ಯರೇಖ್ದಾ 

ವೈಜಯಂತಂ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಂಂಟರಿ 

ಈ ಸ್ಸ ಳದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿರುವನಂ. ಇದೊಂದರಿ 

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಶಿಯಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ. ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ವಾಡಿದಂತೆಂದಂ 

ಹೇಳುವರು. 

ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಜಲ ಸಂಪತ್ತು, ಉತ್ತಮ ಹವಾಗುಣ. ಫಲವತ್ತಾದ 

ಭೂಮಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಫಲಭರಿತವಾದ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಪರಳಿ ಗ್ರಾಮವು 

ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಡಮೂಲೆ ಎನಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಾಣದ ಭವ್ಯಘಟಕ 

ವಂದಿದ್ದು ಜನವಸತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಂಕೂಲ ಸ್ಥ ಛೆ, 

ಹೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 

ಇದೂ ಕೂಡ ಗೋಕರ್ಣದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಿವಲಿಂಗವನು 

ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತರುವಾಗ ಆತನ ಸೂಚನೆ ಮೀರಿ ಬಾಲಕನ ಕೈ ಯ್ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು 



೬ನ ಟೆ ಗ ಇ ಇಡ ಇದತ ಸ 

ತಿರಂಗಿ ಬರಂವಾಗಲೇ ಬಾಲಕ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿ ದ್ದರಿಂದ ಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಲಿಂಗವು ಕೂತಿತಂ ಎಂಬುದಂ ಗೋಕರ್ಣದ ಕಥೆ. 

೧) ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ರಾವಣನು ಈಶ್ವ ರನ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು 

ಪಡೆದಂಕೊಂಡಂ ಲಂಕೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸವಂಯಂದಲ್ಲಿ " ವೈಜು ` ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 

ಗೋಪಾಲಕನ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಗಣಪತಿಯ ಯಂಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾವಣನಿಂದ ದ 

ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನಂ. ನಡು 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಾರದೆಂದು ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಅದಂ 

ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣನಂ ತನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕಿತ್ತಿದರೂ 
ಆತ್ಮಲಿಂಗವು ಭೂವಿಂಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಿವ್ಯ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತು. ಆ ಸ್ಥ ಳವೇ ಪದಳಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಪರಿಸರ. ಪಿಂಡದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ 

ರಾವಣನಂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೀಳಲು ತಿರಂಚಿದ್ದರಿಂದ ಆ 

ಆತ್ಮಲಿಂಗದ ಭಾಗವು ಆಕಳಕಿವಿಯಂತೆ ಮುರಿಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿಂತೆಂದೂ 

ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು " ಗೋಕರ್ಣ ' (ಗೊ = ಆಕಳಕರ್ಣ = ಕಿವಿ) ವೆಂಜಂ 

ಕರೆದಿರಂವರು, ವೈಜನೆಂಬ ಗೋಪಾಲಕನಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಲಿಂಗವು ಪರಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಉಳಿಯಿತೆಂದು ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ವೈಜನಾಥನೆಂದಂ ಕರೆದಿರುವರು. 

ವಂತ್ತೊ೦ದು ಕಥೆ ಇದೆ 

೨) ದೇವ ದಾನವರಿಂದ ಸಮಂದ್ರವಂಂಥನ ವಕಾಡಲ್ಪಡಂವಾಗ 

ಹೊರಟ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಈ ರತ್ನಗಳೂ 

ಹೊರಬಂದವು. ರಾಕ್ಷಸರು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯಂವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 

ಗುದ್ದಾಡಂವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ; ವಿಷ್ಣು ಅಮೃತಸಹಿತ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀ 

ಶಂಕರನ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟನಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನೂ " ಅಮ್ಭ ತೇಶ್ವರ ' 
ಲಿಂಗವೆಂದೂ, " ವೈದ್ಯನಾಥ ' ಲಿಂಗವೆಂದೂ ಕರೆಯಂರಿವರರಂ. ದೈತ್ಯರಂ 

ಅಮೃತದ ಆಶೆಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಂಟ್ಸ ಲು ಪ್ರಯತ್ಲಿಸಲಾಗಿ 



a) NAN ಓ ಸಿಟ್ ಓಲ್ ಈ ಸಾತ್ ಊಟ್ ಓಟ್ ಧ್ಯ us 8 ಔಟ್ ಹಟ ಜ್ ಟ್ Ne ಅಗ 6  'ಊ'ಟ್ಸ್ಟಿ (ಗೆ ಓಟ್ 

ಆ 
ಟ್ 

ಮುಟ್ಟಲು ಅಮೃತಧಾರೆ ಸುರಿಯಿಂತಂತೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಲಿಂಗವನ್ನು 

ದರ್ಶಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಂವ ರೂಢಿಯಂಂಟಂ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದ, ಎಂಬ 

ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಈ ಲಿಂಗಸ್ಫರ್ಶಕ್ಕೆ ಯಾವ 

ಅಡೆತಡೆಯೂ ಇರದು. 

ಪರಳಿ ಗ್ರಾಮದ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈ ಜನಾಥನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವಿದೆ, 

ಒಳಭಾಗದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ದೀಪಸ್ತ ಂಭವಂದಂಂಟರ. 

ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೊರೆದಿರಂವರಂ, ಅದನ 
ಗವಾಕ್ಷವೆಂದು ಕರೆದಿರುವರಂು. ಈ ದಿಶೆಯಿಂದ, ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಆಶ್ವೀನ 

ವಕಾಸಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ- 

ದಲ್ಲಿದ ವೈಜನಾಥ ಲಿಂಗದ ವೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಂ ಬೀಳುವವು. 

ಮಂದಿರವನ್ನು ಏರಿ ಇಳಿಯಲು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾವಟಿಗೆಗಳುಂಟಂ. ಇದನ್ನು 

ಘಾಟವೆಂದಂ ಕರೆಯಂವರು. ೧೧೦೮ ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಲಾಯಿಂತಂತೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಗರ್ಭ ಹಾಗೂ ಸಭಾವಂಂಟಪಗಳು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರಂವುದರಿಂದ 

ಸಭಾ ವಂಂಟಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು . ಪಡೆಯಬಹಂದು. 

ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೌಕರ್ಯವಿರದಂ. ವೈಜನಾಥ ಲಿಂಗವು ಶಾಲಿಗ್ರಾವಂ 
ಶಿಲೆಯದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ-ದಿವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಂದರವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. 

ಲಿಂಗದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇರುವಳು. ಗೃಹಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ ಕಡೆ 

ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಂದಾದೀಪ ಉರಿಯುಂತ್ತಿರಂತ್ರದೆ. 

“ವೈದ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಪೂಜಿತಂ ಸತ್ಯಂ, ಲಿಂಗಮೋತತ್ ಪ್ರರಾತವಃ0ಂ | 

ವೈದ್ಯನಾಥಮಿತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಂ, ಸರ್ವಕಾಮು ಪ್ರದಾಯಂಕಂ ೫॥ 

ಪರಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ರವಂಣತ್ರ ಆರಣ್ಯಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾನಾತರದ ಉಪಯಂಕ್ತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ವನಸ್ಪ ತಿಗಳರ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯ. 

ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಥನೆಂದಂ ಕರೆದಿರಂವರರ: 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

“ ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಶ್ಚಹಿ 

ಜ್ಯೋತಿರಿಂಗಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಪಾಪಹಾರಕಂ ” ॥ 

( ವೈದ್ಯನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಯಾವನು 

ಕೇಳುವನೋ ಅವನಂ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು ). 

ಚುಟಂಕೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥನನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರುವೆ, 

ಶ್ರೀ ನೈಜನಾಥ 

ರ್ಶನ ಪೂಜನ ಪಾಪವಿನಾಶನ 

೭ವರ್ತವನರಿತಾ ಗುಣಯಂತ ಭಕ್ತರು 

ಭಕ್ತಿಯ ವರ್ಧನ ಮಾನುಷ ಮನಸಿಗೆ 

€l €1 

ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಲು ನಂತಿಸಲು ಯಂಕ್ತವು ॥೦॥ 

ಕಥೆಯನು ಕೇಳಿದ ವೃಜನ ವಂಹಿವೆಯ 

ನಿತ್ಯದಿ ನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಲು 

ಭೂಮಿಯ ಶಲದಲಿ ವಾಸಿಪ ಜನರಿಗೆ 

ಕಾಮಿತ ಫಲವನಂ ನೀಡುವ ಲಿಂಗವು ॥.೨॥ 

ಪರಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿ 

ವೈಜನಾಥನಃ ನಿಂತು ನಿತ್ಯದಿ 

ಹರಕೆಯನ್ನನು ಹರಿಸಂತಿರಂವನು 

ತೇಜ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕನೀಯುತ AN 
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೬. ಫೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ 

ದುಷ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ದಮನ ( Couquest of Evil ) ಎಂಬಂದು ಈ 

ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಒಕ್ಕಣಿಕೆ. 

“ಪಂಜರಾ ಭೀಮರಥ್ಯಾಚ ಕೃಷ್ಣಾ ವೇಣೀ ಬ ಬ್ರಹನ್ನದೀ 

ಮಲಾಪಹಾರಿಣೀ ಯತ್ರ ಸಂಗಗತಾ ಲೋಕ ವಿಶ್ರುತಂ” ॥ 

“ಸೋಮೇಶ ಶರ ದೇವ 

“ಭೀವಕಾರುತಾಲೀ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ 
ವಿಠಲ ಚರಣೀ ಚ ಗಂಗಾ” ॥ 

ಚಂದ್ರಭಾಗೆಯ ವಿಶಾಲ ತಟದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಂರಂಗನಿಗೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ 

ವಾರಕರಿಯವರು ಆನಂದದಿಂದ ನರ್ತಿಸುವರು. ಭೀಮಾ-ಭಾಗಾ-ಗಂಗಾ 

ಇವರ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಾವನರಾಗುವರು. ಭೀವಕಾರಥಿ ಗಂಗಾ 

ನದಿಗಳು ಒಂದೇ ರೂಪಗಳಂ. ಅದಕ್ಕೆ ೦ದೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ. 

ಭಾಗೀರಥಿ ಗಂಗಾ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಂತರ ಶಂಕರನ 

ಜಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರೆ, ಹ ಗಂಗಾ ಶಿವನ ಮ್ಫೈ ಯಿಂದ ಜಲರೂಪ 

ದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಈ ಭೀಮಾನದಿಯ ಉಗಮ ನ ನ ಭೀಮಾಶಂಕರ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ೦ದೇ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಲಿಂಗವೆಂದು 

ಅನ್ನುವರು. 

ಮಹಾರಾಷ ದ ಪುಣೆ ಜಿಲೆ ಯಲಿಬರುವ ಖೇಡ ಎಂಬ ತಾಲೂಕಿನಲಿ 
ಬ್ರ 0 ತ್ತ ದೌ 
pe 

ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪುಣೆ ಪಃ ಪಟ್ಟ ಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ಕಿ. ಮಿ. ದೂರ, 
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ಪುಣೆಯಿಂದ ನೇರ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಉಂಟು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಘಟ್ಟಿ 

ದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರನ ವಾಸ. ಈ ಪರ್ವತ 

ಭಾಗಕ್ಕೆ “ಭವಗಿರಿ' ರಥಾಚಲಗಿರಿ, ಮುತ್ತು ಭೀವಕಾಶಂಕರ ಪರ್ವತವೆಂದೂ 

ಕರೆಯಂವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ತಂಪು ಹವೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ 

ವೆಂದೆನಿಸುವುದಂ, 

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆವರಿ- 

ಸಿರುವವು. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಂಗಳಂ ಭೀವಕಾಶಂಕರನಿಗೆ ಅಂಗ 

ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತಿವೆ, ಹರಿದ್ವರಣ ಗಿಡಗಂಟೆ 

ಗಳಿಂದಲೂ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ, ಮೇಘಾಚ್ಚಾದಿತ ಮೋಡಗಳಿಂದಲೂ 

ತಂಬಿ ತಂಳುಕಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ರಂದ್ರರಮಣೀಯವನ್ನಾಗಿ ವಾಡಿರುವವು. 

ಎತ್ತರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಲು ಘಾಟಿನಲ್ಲಿಯ. ಸುತ್ತು ಬಳೆಸುವದಾರಿಯಂ 

ಒಳ್ಳೇ ವಂನಹೋಕವೆನಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಸಂವುದಂ. 

ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ಬಂದರೂ ಭೀವಕಾಶಂಕರನು ವಕಾತ್ರ ಆ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯ 

ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರಂವನಂ. ಕ್ಷೇತ್ರ .ಸ್ಥಳವನ್ನಿ ತಲುಪಿದನಂತರ ಮಂತ್ರೆ 
ನೂರಾರಂ ಪಾವಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಳಿದರೇನೇ ಆತನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಲಭ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ 

ಆತನು ಪರ್ವತ ಪದತಲದ ಜೌಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಪಾ ದಕರ ವಾತಾವರಣ, 

ತಂಪಹವೆ, ಜಲಾವೃತ ಕುಂಡ, ಸಂತ್ರಲೂ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸುವ 

ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಗಿಡಮರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ; ರುದ್ರನಾದರೂ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ 

ಪಾರ್ವತಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಳಿತಿರಂವನರಿ, 

ಕಾನನಗಳ ಬೀಡು, ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯವೇ ಅರಣ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 
ವಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಲಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವವಂತೆ. ವನೌಷಧಗಳ ಭಾಂಡಾರವೇ 

ಇದೊಂದೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ. ಭಗವಾನ್ ಭೀವಕಾಶಂಕರನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 

ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹುಲಿಯೊಂದು 'ಬರುವದೆಂದಂ ಇಂದಿಗೂ ಹೇಳುವರು. 
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕಿನಿ-ಶಾಕಿನಿಯರು ವಾಸಿಸಂತ್ರಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 
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ಇದನ್ನು ಡಾಕಿನಿ ಸ್ಥ ಛವೆನ್ನುವರು. ಆಗ ಇದ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಅತಿ ವಿರಳವಿದ್ದಿತಂತೆ. 

ಈಗಲೂ ಅರಣ್ಯದ ಅಂಜಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ 
ಯಾತ್ರಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವರು. 

ವಸತಿಗುಗಿ ಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಾವವು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು. ದೈನಂದಿನ 

ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟೇ 

ಎತ್ತರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಟುಕಂವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ! 

ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಊರೆಂಬ ಜನವಸತಿ. 

ಸೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

೧) ಭೀಮಾಶಂಕರ : 

ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಡಾಕಿನಿಯೆ ವನದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು | 

ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಉಪಟಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು, ಪ್ರಿಯಧರ್ಮ ( ಸಂದಕ್ಷಿಣ ) ನೆಂಬ 

ರಾಜನು ಆ ದಂಷ್ಟ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ತನ, ತಂದೆಯ 

ವಧೆಯ ಸೇಡಂ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಗನಾದ 

ಭೀಮಾಸುರನು ಸುದಕ್ಷಣ ರಾಜನನ್ನು ಶೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು. ಕೊನೆಗೆ 

ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಧರ್ಮನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ 

ಬೆಟ್ಟ ದ ತಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವಂದನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ ಅದರ ಪೂಜೆಯಾಲ್ಲಿ 

ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಭೀಮ ದೈತ್ಯನು ಆತನ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 

ಈ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಧರ್ಮನನ್ನು ವಧಿಸ. 

ಬೇಕೆಂದಂ ತನ್ನ ಖಡ್ಗ ವನ್ನು ಎತ್ತಲು, ಆಗ ಚಮಂತ್ಕಾ ರವೆಂಬಂತೆ, ರಾಜನಂ 

ಅರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ ಲಿಂಗದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಅಗ್ಗಿರೂಪದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದು ಹೊರ- 

ಹೊರಟು ಆ ಭೀಮಾಸುರನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು 

ಭೀಮಾಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಪ್ರಯಕ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಭೀಮಾಶಂಕರನೆಂದಂ 

ಹೆಸರು ಬಂದಿತಂ. ಮತ್ತು ಲಿಂಗದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದ ನಿವಿಂತ್ರ ಈ ಲಿಂಗ- 

ವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವೆಂದೂ ಕರೆಯೂ ನರು. 
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೨) ಭೀನುಕಾಯ ರುದ್ರ 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಪುರಾಸುರನೆಂಬ ದೈತ್ಯನಿದ್ವನಂ. ಸ ರ್ಗ, ಮತ್ನು, 

ಪಾತಾಳ ಈ ವರೂರಂ ಲೋಕಗಳಿನ್ದ ನಡಂಗಿಸಿದನಂ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ 

ಹಶಾಶರಾದರೂ ವಂಹಾದೇವನರಿ ಮತ್ರ ತ್ರಿಪ್ಪರಾಸಂರನನ 

ಹೊಂಚಂ ಹಾಕಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನಂ ಪ್ರಚಂಡ 

ಕಾಯದ ತ್ರಿಪ್ಪರಾಸಂರನೊಂದಿಗೆ ಯಂದ್ಧ ವರಾಡಿ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿದನಂ. 

ಇದರಿಂದ ಲೋಕಗಳೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟವು. ಆ ಸವುಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮಕಾಯಂದ 

ರುದ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವಂಹಾದೇವನಂು ಭೀವರಾಶಂಕರನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ 

ಗೆಂದು ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಳೇಊರಿದನು. ಆಗ 

ಆತನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಜಲಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆದಂ ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ 

ಯಕಾಯಿಂತಂ. ಅದರಿವೇ ಭೀವಕಾರಥಿ ನದಿಯೆಂದಂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಂ. ಶಂಕರನ 

ಭೀವಂಕಾಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಜಲಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನದಿಯಂನದ್ಪ 

ಭೀಮುರಥಿ ಅಥವಾ ಭೀವಕಾನದಿಯಂದಂ ಕರೆದಿರುವರಂ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಡವೇ 

ಭೀವಕಾನದಿಯಂ ಉಗಮಸ್ಥಾ ನವೆಂದಂ ಹೇಳುವರು. ಆ ನದಿಯದ ಉಗಮಂದ 

ಕುಂಡವನ್ನು ಭೀವಕಾಶಂಕರನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹ£ದಂ. ದತ ನನಲ 

ಸಂಹಾರಮಾಡಿ ಅವನ ಭಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ವರಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ 

ಶಂಕರನಂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ- 

ಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ 

ಸಹಿತ ನಿಂತನಂ. 

೩) ಸ್ಮಯಂಭು ನುಹಾಜೇವ : 

ಭವರಗಿರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾತೀರಾವ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯಂವವನೊಬ್ಬ 
ಒವೆಮ್ಮೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ; ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದರಿ ದೊಡ್ಡ ವಂರವನಲ್ಲಿ 



ಶೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ 

ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ 
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ಕಡಿಯಲು ದ್ವಾಕ್ತನಾಗಲು ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಚಿಮದ್ಮವು 

ದನ್ನ ಕಂಡು ಭಯಂದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಜನರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡರಿ ಒಂದನಂ. 

ಅವರಲ್ಲೂಬ್ಬ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನ್ನ ತಂದನು. ಆ ಆಕಳನ್ನು ರಕ್ತಥಧಾರೆಯಂಂ 

ಬರಂತ್ರಿದ್ದ ಸ್ನ ಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆ ಆಕಳ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ 

ದಂತೆ ಸುರಿಯ ಹತ್ತಿತು. ರಕ್ತಧಾರೆ ನಿಂತಿತು. ಅನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ 

ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಂದಂ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ. ಈ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಆ 

ಜನರೇ ಗುಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಸಿದರಂತೆ. ಇದುವೇ ಭೀವಕಾಶಂಕರಲಿಂಗ, 

ಸ್ವಯಂಭೂ ವಂಹಾದೇವ, ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ, 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ, ರಾಜಾರಾವಂ ವಂಹಾರಾಜ ಇವರು ಆಗಾಗ ಬಂದರ 

ಭೀವಕಾಶಂಕರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿ ಧ್ರರಂತೆ. ಬಾಳಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ 

ಇವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪಾ ನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ತಿಳಿದಂ ಬರಂವುದಂ. 

೬.) ಥ ದಾದಾ ಪೇಶ್ವೆ ಇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿ ದೊಡ್ಡ 

ಕೆರೆಯನಂ, ಕಟಿ ಸಿದರೆಂತೆ. ಪುಣೆಯ ಅಂತಾಜಿ ನಾಯಿಕ ಭಿಡೆ ಎಂಬವರು 

೧೭೩೭ ರಲ್ಲಿ ಸಭಾವಂಂಟಪವಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ. ನಾನಾ ಫಡನೀಸ 
ಶಿಖರಸಹಿತ ವಮಂಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾ ರವನದ್ನಿ ವಕಾಡಿಸಿದರಂತೆ. 

ರಘಂನ 

0 £6 
ವಿ1 

ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೇಮಾಡಪಂತಿ ಕಲ್ಲಂಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು 
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಶಾವತಾರದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೊರೆದಿರಂವರಂ. 

ಭೀವಕಾಶಂಕರನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, , ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ 

ಜರಂಗುವವು. ಈತನಃ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಭೂಷಣನಂ. 

ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರಂವ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟ ಣೆ ಹೆಚ್ಚು . ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 

ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ. 
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ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಂ-ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥ ಳಗಳುಂಟಂ. 
ಮೋಕ್ಷಕುಂಡ, ಜ್ಞಾ ನಕಂಂಡ್ಯ ಗಂಪ್ರಭಿಮೇಶ ಶರ, ಸರ್ವತೀರ್ಥ, ಪಾಪನಾಶಿನಿ, 
ಆಭ್ಯಾತೀರ್ಥ, ವಾಫ್ರಪಾದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು "ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ವಿನಾಯಕ, 
ಗೋರಖನಾಥ ಮಂಠ, ಹನಂವರಾನ್ ತಳಿ ಎಂಬ ಸ ಸ್ಥ ಳಗಳೂ ಇವೆ. 

“ ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರುವಕ್ಕಾ ವಿಶ ವಂಹಾತ್ಮ ಠಿ ಭೈವಂಶಂಕರಂ | 

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ವಕಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಾಭಿಷ ಸಂ ಲಭೇನ್ನರಃ ” ॥ 

(ಇಲ್ಲಿ ಭೀವಕಾಶಂಕರನ ಕೀರ್ತಿಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವುದು. ಶ್ರವಣ 
ವಕಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವಕಾನವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುವವು. ) 

ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭೀವಕಾಶಂಕರನನ್ನಿ ಹಾಡಿರುವೆ. 

ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ 

ಭೀವಂಕಾಯದ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ 

ಭೀವಂ ಶಂಕರನಾಗಿ ಬರಂತಲಿ 

ತ್ರಿಪುರ ದೆ ತ್ಯ ತ್ಯನ ವಧಿಸಿ ನಿಂತನಂ 

ವಿಪುಲ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳೆಗಿ ಲಿಂಗದ 1೧೫ 

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಯ ದಮನ ವಾಡಲಂಿ 

ಇಷ್ಟ ಭಕ್ತರ ನೆರವಿಗೋಸ್ಕರ 

ಭ್ರಷ್ಟ ರಕ್ಕ ಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂತ 

ಬೆಟ್ಟ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತನಂ ॥೨॥ 



ಯಂ ಗಟ್ ಚ್ Rs FF 

ಗಿಡವ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ವುನಂಜಗೆ 

ಗಿಡದ ಬುಡದಲಿ ರಂಧಿರ ಚಿವ್ಮಲಂ 

ಓಡಿ ಬರಂತಲಿ ಜನರ ಕರೆದನಂ 

ನೋಡ ಬನಿರಿ ನೈಜ ಸಿ ತಿಯಂನಂ 
ಪ" ಭ್ರ "ಥಿ 

ಭಕ್ತನೋರ್ವನೆ ತಂದು ಗೋವನಂ 

ಯಂಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ರಕ್ತ ಚೆವ್ಮವ 

ಶಕ್ತಿ ಧಾರೆಯ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲುತ ಹಾಲು ಹರಿಯಿತಂ 

ಭಕ್ತವೃಂದವು ನೆಲವನಗೆಯಲು 

ಯುಕ್ತ ಚೇತನ ಲಿಂಗ ದೊರೆಯಿಂತಂ 

ವಂಕ್ಕ ಕಂಠದಿ ಹಾಡಿ ನಲಿದರಂ 

ಮುಕ್ತಿದಾತನ ಭೀವಂ ಶಂಕರ 

ರು 

Nall 

॥೪॥ 

॥೫॥ 



ಫ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ 
ಮಾ ಹ್ 

ರಾಮೇಶ ಶರವು ಭಾ ತದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತವಿಳಂನಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ಬರುವುದು. ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಕೆಲವೇ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಇದೂ 

ಒಂದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಭಾರತೀಯರು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ನ ಗಿ ಕಾಶಿ- ರಾಮೇಶ್ವರ 

ಯಕತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವರ ೩... ಈಗಲೂ ಈ ಪರಿಪಾಠ ಸರಾ | 

ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಮಹೋದಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಿಂದೂ 

ವಂಹಾಸಾಗರಗಳ ಸಂಗಮದ ಸೇತು ಬಂಧದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ “ಸೇತು 

ಬಂಧೇತು ರಾಮೇಶಂ” ಅನ್ನುವರು. ಇದೊಂದಂ ಚಿಕ್ಕ ನಡುಗಡ್ಡೆ, 

ಮುಖ್ಯ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದ ಬೆತ್ತಲೆಯ 

ಪ್ರ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಯ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು ೫೫ ಕಿ. ವಿಂ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು 

ದಾಟಿ ಈದಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಾ 

ಕಟ್ಟಿ ರುವರು. 

ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಹೊಂದಿದ ಬಂಗಾಲ ಉಪಸಾಗರ. ಮನ್ನಾ ರಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಿ 

ಕಡು ರಾಮೇಶ್ವ ರವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ೮-00ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಧನಂಷೊ ೇಡಿ 

ಎಂಬ ಬಂದರ. ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀರಾವಃನಂ ಅಂಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು 

ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಕೆಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದಂ 

ಹೇಳುವರು. ಧನಂ ಎಂದರೆ ಬಾಣ, ಕೋಡಿ ಎಂದರೆ ತಂದಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ 

ಸ್ಥ ಧನುಷೊ ಸೀಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಈ ಧನುಷ್ಟೋಡಿಯಂ 
೯೬೪ ರಲ್ಲ ಬೀಸಿದ ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರಿಹೋಯಿತಂತೆ. ಈಗ 

ಅದರ ಗುರುತೂ ಸಿಗದಷ್ಟು ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 
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ರಾಮೇಶ್ವರವು ವಾಯಂದೇವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಂ.  ವಾಯಖದೂತನಾದ 

ಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಲ್ಲವೆ ? ಅದಕ್ಕೆ ಆತನೂ 

ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲುಬಂಡಿಯ ಸಾಲುಗಳು ಸೇತುವೆ 
ಕುರುಹೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. 

ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ s 

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ಪ್ಸಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ವಂಹಾ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಹತ ತಗೈದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ತೆಯಂಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಯತ್ತಾಡಹತ್ನಿತ್ತು. ಇದನ್ನೂ ಅರಿತ 
೧೨ [a . ೧ ಆದ ದಿ ಹ 

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು; ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ದಿವ್ಯ ಲಿಂಗವಂದನ್ನು ಈ 

ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ದೂರವಾಗಿ 

ಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲು, ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀರಾವಂನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ 

ವನ್ನು ( ಟಾ ಶ್ರೀರಾಮನು ಈ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾ ಹಿಸಿದರಿಂದ 
೦ 

ಇದನ್ನು ರಾಮೇಶ ಶರನೆಂದು ಕರೆದರು. 

೧) ಶ್ರೀರಾಮನು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸಿ ಲಂಕೆಯಿಂದ ಸೀತಾಸಮೇತನಾಗಿ 

ಬರುವಾಗ ಈ ಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. 

ಸಂಕಲ್ಪಿ ಸಿದ SAR ಲಿಂಗವನ್ನು ತರಲು ಹನಂವಂ೦ತ 

ನನ್ನು "ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಹನಂಮಂತನು ಟಬು ವಂಹೂರ್ತದೊಳ 

ಗಾಗಿ ಸರುಗಿ "ಬಾರದ ನಿಮಿತ್ತ, ಸೀತಾದೇವಿಯು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಸುಕಿನಿಂದ 
ಲಿಂಗವಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು 

ಸಾಂಗಗೊಳಿಸಿದರಂ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ 

ಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಟ್ಟು 

ಬಂದು, ಆ ಮಳಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಾನಂ ತಂದ ಲಿಂಗವನ್ನ ನೆಡ- 

ಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಮಳಲು ಲಿಂಗ- 

ವನ್ನು ಕಿತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಿತ್ತು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ 
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ರಾಮನು ಹನಂವಂಂತನನ್ಲ್ಬ ಸಾಂತ್ಯನಗೊಳಿಸಿ, ಆ ವಂರಳಂ ಲಿಂಗದ ಬಳಿ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಹನುವಂಂತನು ತಂದ ವಿಶ್ಚಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹಿಸಿದನಂ. 

ಆಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ -ಪ್ರನಸ್ಕಾರಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮೊದಲು ಎಶ್ವಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಸಂದಗ ನಂತರ ಮಂಳಲು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಧ್ಲಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ? ಆದೇಶ- 

ವಿತ್ತನು. ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 

೨) ಮತ್ತೊಂದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ : ಶ್ರೀರಾವಂನು ವನವಾಸ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಹಂಡುಕುತ್ತ ಬಂದರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ 

ತುದಿಗೆ ತಲುಪಿದನಂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸವಂಂದ್ರವನ್ಣ ದಾಟಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ತಲುಪ 

ಬೇಕೆಂಬ  ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಂು; ಆತನಿಗೆ. ಬಾಯಕಾರಿಕೆಯಾಯಿಂತಂತೆ. 
ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಂ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಸಂವ ಇಚ್ಛೆ 

ಯಾಯಿತಂತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸವಃದ್ರದಡದಲ್ಲಿಯ ವಂಳಲಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು 

ವರಾಡಿ ಪೂಜಿಸಂತ್ತಿ ರಲು; ಶಿವನಂ ಪ್ರತ್ಯ ಕ್ಷನಾಗಲು ರಾವನ ಬಾಯಣರಿಕೆಯಯ 

ನೀಗಿತಲ್ಲದೆ ಆ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ, ರಾವಣನನದ್ದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಸೀತೆ 

ಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಂ ಬರವ ಅನಕಿಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತಂತೆ. ಅದಕೆ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಈರ್ವರೂ ಕಾರಣರಾದ ನಿವಿಂತ್ರ 

ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

ಈ ಲಿಂಗದ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯಂ ಗೆಲವಿನ ಅನಂಗ್ರಹ ( Blessings of 

Victory ) ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

*ಇತಿದಶ್ಚ ಸವಣಖ್ಯಾತಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ಶಿವಸ್ಯತಂ । 

ರಾಮೇಶ್ವರಾಭಿದ್ಯಂ ದಿವ್ಯಂ ಶರಣ ತ್ವಾಂ ಪಾಪಹಾರಕಂ “ ॥ 

( ರಾಮೇಶ್ವ ರನೆಂದಂ ಕರೆಯಲ್ಪಡಂವ, ದೈವೀಸಂಭೂತನಾದ ಈ 

ಶಿವಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ವಂಹಿವೆಯ ಶ್ರವಣ ವಕಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪಾಪಗಳಂ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಂವವು. 
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ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಈಶ ೈರಲಿಂಗ. ರಾವಂನಾಥ ಮಂದಿರವು, 

ಶಿಲ್ಪವಿದೆ, ವಾಸ್ತಾ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವಂಹೋನ್ನತಿಯ ತುತ್ತ ತುದಿ. 

ಮಂದಿರದ ನಡುವಳ ಕವರಾನಂಗಳಂಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ- 

ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ ಟ್ಟಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ 

ನಕ್ಷೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿ ತ ಬೆಸಂಗೆ. 

ಮಂದಿರದ ಹೊರಸುಂತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮ ಸಚ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆ. 

ಗಳುಂಟಂ, ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ೭೬೫ ಫೂಟು ಎತ್ತರ. ಉತ್ತ ರ-ದಕ್ಷಿಣ 

ವಾಗಿ ೬೫ಓ ಫೂಟಂ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳು. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿ ಮಕ್ಕೆ 

ಬ್ರಹದಾಕಾನದ ಗೋಪುರಗಳು, ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಸಜ್ಜಿ ಇಡು 

Ku ರಗಳು. ವಂಂದಿರದ ಒಳಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಅಡಿ ಎತ್ತ ರವಿರುವ 

ಶಿಲಾಸ್ವ ಸ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳ ವಂಧ್ಯ ದಿಂದ ನಂಸುಳಿ 

ಹರಿದ ಹೋಗುವ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಉದ್ರವಾದ ಜ್ ಸರ್ವರ 

ದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವವು. ಹೊರಬದಿಯ ಕಾರಿಡಾರವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವೆಂದಂ ತಿಳಿಯಂವುದು. ಇದಂ ೪೦೦ ಅಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ, 

೬೪೦ ಅಡಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಉದ್ದವಿದ್ದ, ಅದರೊಳಗಿನ ಕಾರಿಡಾರಗಳು ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದೂ ಸುವಕಾರಂ ೨೨೪ ಅಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿ ಮವಾಗಿಯೂ, ೩೫೨ 

ಅಡಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದವಿರುವವು. ಇವುಗಳ ಅಗಲಳತೆ ೧೪ರಿಂದ 

೧೭ ಫೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ದೇವಸ್ಥಾ ನದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರವಿದ್ದು ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿ ಮವಾಗಿ 
೧೧೭ ಫೂಟ ಉದ್ದ, ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ೧೭೨ ಫೂಟು ಉದ್ದ. ೧೪ರಿಂದ೦೧೭ 

ಫೂಟಂ ಅಗಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಡಾರಗಳ ಉದ್ದಳತೆಯಖ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು 

ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿದಂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊರಬದಿಯ ಕಾರಿಡಾರ 

ದಲ್ಲಿ ೧೨೦೦ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಎತ್ತರ ನೆಲದಿಂದ ವೃತ್ತ ದವರೆಗೆ 

ಸುವಕಾರಂ ೩೦ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕಂಬಗಳ ರಚನಾ ಸಾವಿನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಅಚ್ಚೊ ತ್ತಿ ದಂತಿರಂವುದಂ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಕಲೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತದ ಹೊನಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ೦ತಿರಂವುದು. 
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ಈಶ್ವರನ ವಣಂದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇವರೇ ಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಂದಿ 

ಇದ್ದು; ಸುಕ್ಮಾ ಗಚ ಚ್ಚು- ಗಾರೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು. ೨೫ ಅಡಿ ಉದ್ದ, 

೧೭ ಆಡಿ ಎತ್ತರ ೧೨ ಆಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬ್ರಹದಾಕಾರದ 

ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹದಾಕಾರ ನಂದಿ. 

ಸಂವರ್ಣ ಕವಚದಿಂದ ಆವ ವೃತ ತವಾದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಶುಭ್ರ ಶಿಲೆಯ 

ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಇದೆ. ಲಿಂಗದ ಮೇಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡೆಯ 

ಸರ್ಪವಿದೆ. ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಸತತಪೂ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಿ, ಮತ್ತು ಜಲಧಾರೆ 

ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಯ ಸವಯದಲ್ಲಿಯಂ ಸತ ದಿವ್ಯ 

ದರ್ಶನ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ೪ ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೂ 

ಪೂಜೆ, ದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಸ್ಪಟಿಕ ಲಿಂಗ : 

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ ನೈ ಟೆಕ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಅತಿ 

ವಂಖ್ಯ, ಇದನ್ನು ವಿಭೀಷಣನಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮ ಪ್ರತೀತಿ. ಇದಂ 

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯ ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ 

ಬೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕಂ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 

ಮೂಲಸ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ. ಆಗ ಸ್ಫಟಿಕ ಲಿಂಗವನ್ನು 

ಕಣ್ತಂಬ ನೋಡಿ ಭಕ್ತನಂ ಆನಂದ J ಇದೊಂದು 

ಪಾರದರ್ಶಕ ಲಿಂಗ. ಭಾವುಕನಾದವನಿಗೆ ಮೆ ಮರೆಯಂವ ವಾಶಾವರಣ 

ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 

“ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯ ದಿವ್ಯನಾವಂಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂಸಾರಗಧೌಷಧಂ ತ್ವಾಂ | 
ಸವಃಜ್ಞ ನಾಭೀಷ್ಟ ವರಪ್ರದಂಚ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಶಿರಸಾನವಣಮಿ ॥ 
ಶ್ರೀಸೇತಃ ವಾಸಂ ಜನತಾಮಭೀಷ ೦ ಶ್ರೀಗಂಧವಣದಿತ್ಯ ಗಿರಿಪ್ರಸನ್ನಂ 1 
ಮನೋರವರಾಭೀಷ್ಟ ವರ ಪ ಪ್ರದಂಚೆ ಲೀರಾವಂನಾಥಂ ಸ ತ 
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ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾವಿಂ ಪ್ರೀರಾವಃನಾಥನನ್ಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಂ 

ತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಫಟಿಕ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವೆಂದರ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಹು ಪ್ರಾಮಂಖ್ಯತೆಯಂಂಟು ಅತ್ಯಂತ 

ಪುಣ್ಯರವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಂವರಂ. 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ $ 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಂಡಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಭವ್ಯ ಸ್ಥಿ ತಿಗೆ 
ಬರಲು ರಾಜಮಹಾರಾಜರೂ, ಭಕ್ತರೂ, ಕಾರಣೀಧೂತರಂ ಇದಕ್ಕೆ 

ನೂರಾರು ವರಂಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಂಟಂ. ರಾವಂನಾಡಿನ "ಸೇತಂಪತಿಗೆ' ಹೆಚ್ಚು 

ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಂುವುದಂ. ಸಿಲೋನದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಪರಾಕ್ರಮ ಬಾಹಂ 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಲಿಂಗದ ಸಂತ್ತಮಂತ್ತ ವಂಂದಿದವನ್ನು 
ಕಟ್ಟಿಸಿದನಂತೆ. ಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ೨೫ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲುಗೋಪುರವನ್ನು 
ರಾವಂನಾಡಿನ ಉದಯಂಸೇತುಪತಿ ಹಾಗೂ ನಾಗೂರಂ ವೈ ಶ್ಯರಂ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂ. 

೧೨ನೇ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ದಳವಿ ಸೇತಂಪತಿ ಎಂಬುವನು ಮಂಖ್ಯದ್ವಾರದ 
ಮಂಖ್ಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ೧೮ನೇ ಶತವಕಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 

ರವಿವಿಜಯಂ ರಘುಪತಿಯಂ ಅಂಬಾಲ ಮಂದಿರದ ಎದಂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಟಪವನ್ನು 
ಕಟ್ಟಿ ಸಿದನಂ. ೧೯ನೇ ಶತವಕಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಂತ್ರ, ರಾಮಲಿಂಗಂ 
ಸೇತಂಪತಿ ಹೊರಬದಿಯ ಕಾರಿಡಾರವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರಂತೆ. ೧೮೮೯ 

೧೯೦೪ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎ. ಆರ್ ಎಂಬ ದೇವಕೊಟ್ಟಿಯ ಕಂಟಂಂಬ 
ದವರು ತಿರಂಪ್ಪಣಿ ಫಂಡಿನಿಂದ ೧೨೬ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಪೂರ್ವ 

ಬದಿಯ ಭವ್ಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆಂದಂ  ತಿಳಿದರಿ 

ಬರಂವುದರ್ಯ 



ಸ್ತ್ರಿ ಚ್ಯೋತಿ ರ್ಲಿಂಗೆ 

ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು 

೧. ಅರುದು ದರ್ಶನಂ: ಡಿಸೆಂಬರ-ಜನೆವರಿ ಶಿಂಗಳಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು 
ದಿನದ ಪರಿಯಂತ. 

೨. ಮಯುಷೆಭವಾಹನ : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಾ 

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಯಲಿ (ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) 

೧೦ ದಿನ ಪರಿಯಂತ, 

೩ ಸ್ಪಟಿಕ ಲಿಂಗೆ ಪೂಜೆ : ನಿತ್ಯ ೫-೪೦ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ. 

ಠೀ ರಾಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೋತಶ್ಸವವು ನಡೆಯಂ 

ತ್ತದೆ. ಅಂದಂ ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಸುವರ್ಣ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಸವ 

ವಾೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಾಲು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 
ಭರ್ಜರಿಯ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವರಾಡುವರಂ. 

ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ 

ಲೆಂದೇ, ಉತ್ತರಭಾರತ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ನೇಪಾಳ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ 

ಭಕ್ತರು ಬರುವರು. ರಾಮೇಶ್ವ ರನ ಖ್ಯಾತಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ 

ತಿಬೇಟ, ನೇಪುಳದವರೆಗೂ ಹರಡಿದೆ. ತಿಬೇಟ, ನೇಪಾಳಕೆ ಚ. 

ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಎಂದಂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಂ 

“ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರಿಂಗೇರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಕನ್ಯಾಕಂವರಾರಿ” 

ಎಂದಂ ಹೇಳಂವರು. 

ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರವಲ್ಲದೆ; ಕೋದಂಡರಾಮ, ಗಂಧಮಾಧವ, 

ಶಾಂತವವಾಧವ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಗಂಡಿಗಳಿರುವವು. 

ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ; ಸಾವಿತ್ರಿ, ಗಾಯಿತ್ರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ೨೪ 

ತೀರ್ಥಗಳೂ ಉಂಟು. ಹೊರಗಡೆಯಂಕಾ ಸುವಕಾರಂ ೨೦ ತೀರ್ಥಗಳೂ 

ಉಂಟರಿ. ಇವು ಸವಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಿದ್ದರೂ ಈ ತೀರ್ಥಗಳ 

ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಂವುದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ p | ವೈಚಿತ್ರ ಸ [ 



ಜ್ ಕೀ ಕ್, ಡೆ 

ಜಟಾಯಂ ತೀರ್ಥವೆಂಬುದರ ರಾಮೇಶ್ವರ-ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗಳ ಮಧ್ಯ 

ದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ೪ ಕಿ: ವಿ. ದೂರ. ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು 

ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ವಂಠಳಿ ಅಯ್ಯೋದೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಃಕೊಂಡನೆಂದಂ ಹೇಳುವರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ 

ವಕಾಡಿದರೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಂವುದೆಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸಮಂದ್ರಗಳಂ 

ಸಂಗವಿಂ ಸಂವಲ್ಲಿ ಸವಂದ್ರ ಸ್ನಾನವೂ ಪುಣ್ಯಕರ. 

ರಾಮೇಶ್ವ ರದಿಂದ ಸಂವಕಾರು ಎರಡಂ ಕಿಲೋವಿ ಟರ ದೂರದಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಮಾಧವ ಪರ್ವತವಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ 

ಹನುವುಂತನು ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿದನೆಂದು ಹೇ ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ 

ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಂ- 

ನೋಡಿದರೆ ಸಂತ್ರಲೂ ಹರಡಿದ ಸವಬದ್ರಗಳು, ರಾಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ, 

ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ. ಇವುಗಳ ರವ್ಯು-ದಿವ್ಯ-ಭವ್ಯ ನೋಟ ಮನದಾನಂದ 

ವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ. 

ರಾಮೇಶ್ವರ ವಂಂದಿರದ ಪಾರಃಪತ್ಯಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಈಗ ಸರಕಾರವೇ ವಹಿಸಿ 
ಕೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಮಂದಿರದ ಸಕಲ 

ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಜರಂಗುವವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ 
ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯಾರೂ ದಾನವನ್ನು ಸ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
“ಸರಿತಾಭ್ರಪರ್ಣೀ ಜಲರಾಶಿಯೋಗೆ ನಿಬಧ್ಯಸೇತುಂ ತ ಖ್ಳೆ ರಸ ೦ಖ್ಯೆಃ 2 

ಶ್ರೀರಾವಂಚಂದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವ ರಾಖ್ಯಾಂ ನಿಯತ 

ನವಣಮಿ” ! | 

ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ : 

ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಂಪದ ಊರೆಂದರೆ ರಾಮನಾಥ ಪುರಂ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮೇಶ್ವರವು ಯಠಶ್ರಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ನಿವರ್ಣಣಗೊಂಡ ಊರಃ. 
ಸ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ೩ 11 ಉಂಟಂ., ಭಟ್ಟರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 



೬೮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಶಿಂಗ 

ಬೀಡಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಃುವ್ರ ದೊರಕುವುದು. ಉಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೂ 

ವನಾಡಂವರರ. ಸೃತಂತ್ರ ವಾಸಕೂ, ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೋಣೆಗಳೂ ದೊರಕು 

ವವು. ಆದರೆ; ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅಭಾವ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವುದು, 

ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಊಟ-ವಸತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದು. 

ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕನ್ನಡದಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರುವೆ 

೭. ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರ : 

ರಾವಂಚಂದ್ರನು ಪೂಜೆಗೋಸಂಗ 

ಕಾಮಿತಾರ್ಥದ ಲಿಂಗ ತಂದನಂ 

ರೋಮ ಪುಲುಕಿತ ಹೊಳೆವ ಕಳೆಯನಂ 

ರಾಂವನಾಮವ ಜಪಿಸಿ ಹನಂವಂನರ ॥೧॥ 

ಮೂರು ಸಾಗರ ಕೂಡುವಲ್ಲಿಯೆ 

ಹರಡಿ ನಿಂತಿಹ ಸೇತಂ ಬಂಧದಿ 

ಮೆರೆವ ಲಿಂಗವ ಸ್ಥ ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರರಿ 

ಧರಣಿ ವಂಂಡಲ ವಂಧ್ಯ ದಲ್ಲಿಯೆ ॥೨॥ 

ಶ್ರವಣ ವಕಾತ್ರದಿ ಪಾಪನಾಶವು 

ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ವಂಹಿಮೆ ಕೇಳಲು 

ಭವದಿ ಬಂದಿಹ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗಕೆ 

ಜೀವವಿತ್ತರು ಸೀತೆರಾವಂರಂ nan 

ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಸ್ಫಟಿಕ ರ್ಲಿಗವು 

ಭಿನ್ನ ಭಾವದ ಭಕ್ತವೃಂದದ 
ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿಸಿ ಹೃದಯಂವರಳಿಸಿ 

ಜ್ಞಾನವಿತ್ತಿತು ವಬಿಕ್ತಿ ವಕಾರ್ಗಕೆ ॥೪॥ 
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೮. ಫ್ರೀನಾಗೇಶ್ಟರ 

ಭಕ್ತನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ( 0 ೩ 4610018 ೩14 ) ಎಂಬುದು 

ಈ ಲಿಂಗದ ಒಕ್ಕಣಿಕೆ. 

ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 

೧. ಸುಪ್ರಿಯನೆಂಬ ವೈಶ್ಯನಂ ಶಿವನ ಪರವಂಭಕ್ತ. ಒಮ್ಮೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ 

ಯಾಗಿ ಹಡಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಲು, ದಾರುಕನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಆ 
ಹಡಗವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೆರೆಯಕಾಳಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡನು. ಆಗ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ವೈಶ್ಯನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಕೀರ್ತನೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಅತನ ಅನುಚರರೂ ಕೂಡ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 

ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ದೈತ್ಯನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ. “ಶಿವಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಂದು 

ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಘೋರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವು- 

ದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಶ್ಯನಂ ಇಂಬುಗೊಡದೆ ಶಿವಸ್ತು ತಿಯನ್ನು 

ನಿಲ್ಲಿಸಿಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಪಿತನಾದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು 

ಸುಪ್ರಿಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಉದ್ಯಕ್ತನಾಗಲು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ 

ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶಿವನು ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 

೭ಹಾಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನ್ನ ಸುಪ್ರಿಯನಿಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ 

ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಸುಪ್ರಿಯನು ಆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ 

ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ವಠಾಡಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಹ ಯಾತ್ರಿಕನನ್ನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ವಾಡಿದನರಿ. ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ 
ಆವಾರ್ದಕ ಅಮೃತ ಕುಂಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಶಿಂಗವಾಗಿ ರೂಪ 

ತಾಳಿ ಶಿವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದನು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 



೭9 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಆದಿವಾಸಿ ನಾಗಾಜನಾಂಗವು ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಂನಲ್ಲ ಮಾಡಿ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಿವಿತ್ರ ಈ ಲಂಗವನ್ನು ನಾಗನಾಥನೆಂದಂ 

ಕರೆಯಂವರಂ. ಶಿವನಿಂದಲೇ ವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಂದಲೇ ನಾಶವಾದ 

ದಾರುಕ ದೈತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಆದ್ರರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತನ ಇಚ್ಛೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ ಶಿವನಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪವನರ್ಸ ಧಾರಣವಣಾಡಿ ಪಾರ್ವತಿಸಹಿತ 

ದಾರಃಕಾ ವನದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದನಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರುಕಾ 

ವನವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

೨) ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಉಂಟು. ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಯಂ 

ವಂಹಾ ಯಜ್ಞ ವನ್ನ ವಕಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ 

ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನನೊಂದಂ, ಇದೊಂದು ಅವಮಾವೆಂದೂ 

ತಿಳಿದು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿಯನ್ನು ವಾಡಿ 

ಕೊಂಡಳು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯತಿಥನಾದ ಶಂಕರನು ಅತ್ತಿತ್ತಲಲೆಯುಂತ್ತ 

ಅವಃರ್ದವೆಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೋಡದ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ನಿಂತನು. ಯಾವ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅವವಕಾನವಾಗಿತ್ತೋ ಆಲ್ಲೆಯೇ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು 
ಸಂಟ ಭಸ್ಮಮಾಡಿಕೊಂಡನು, ಅದನ್ನೇ ಅಮರ್ದಕ ( ಅಮೃತ ) 
ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಉಳಿದರ 

ಬಿಟ್ಟ ನಂ. 

ವಂರಂದೆ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ ತಕುಂಡದ 

ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಆಕಳೊಂದು ದಿನಾಲು 

ಆ ಜಲಕಃಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಂ ಜಲಪಾನ ವಕಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಜಲಕಂಂಡ 

ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನ ಸುರಿಸಂತ್ರಿದ್ದಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ಭೀವಂಸೇನನಂ ನೋಡಿ ಚಕಿತನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 

ಇದನ್ನರಿತ ಧರ್ಮರಾಜನು; ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೆಕೆಂದಂ 

ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಕುಂಡದ ನೀರನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯ ಹತ್ತಲಂ; ಅರ್ಧನೀರನದ್ದಿ 

ತೆಗೆಯಂವಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಕುದಿದನೀರಂ ಹೊರಡಹತ್ತಿತಂ ಆಗ ಭೀಮನು ತನ್ನ 
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ಗಧೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಹುರಮಾಡಿ ಆ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದನಂ. 

ಆಗ ಆ ನೀರಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಈಶ ರ ಲಿಂಗವಂದು ಕಂಡು 

ಬಂದಿತು. ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪೂಜೆಗೈ ದಂ 

ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದನು. ಭೀಮನು ಮೂರು ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಯೂ; ಖಂಡೇಶ್ವರ, ಕನಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮವತಿ ಈ 
ಮೂವರಿಗೂ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ, 

“ಅಮರ್ದಕಂ ಇದಂ ಕಾಶೀ ದುಗೇಯಂಂ ಕಿಲಜಾನ್ಹ ವಿ 

ವಿಶ್ವೇಶೋ ನಾಗನಾಥೋಯಂ ಭವಾನಿ ಕನಕೇಶ್ವರೀ”॥ 

ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ದ ಮರಾಠಾವಾಡಾ ಭಾಗದ 

ಪರಭಣಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ದಾರ;ಕಾ ಎಂಬ ವನದಲ್ಲಿ ಔಂಢ್ಯನಾಗನಾಥನೆಂಬ 

ಹೆಸರಿನಿಂದಿರುವುದು. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವನಶ್ರೀ ಕಂಣಿಯಂತ್ರಿರ:ವಳು, 

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಂಕೂಲತೆಗಳುಂಟು. 

ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರವು ಶಿಲ್ಪಚಾತುರ್ಯದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ 

ನಮೂನೆಯ ದ್ಯೋತಕ. ಪಾಂಡವರಕಾಲದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ದ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟ ಡ 

ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲುಗಾಡದೇ ನಿಂತಿದೆ. ಮಂದಿರದ ಒಳಭಾಗದ ಸಭಾವಂಂಟಪವು 

ಎಂಟು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತುಲಾಕಾರ 

ವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ, ನಾಗೇಶ ಲಿಂಗವು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ತಳದಲ್ಲಿ 
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. 

ಇಲ್ರಿ ಈಶ್ವರನ ಮುಂದೆ ನಂದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಖ್ಯ ಮಂದಿರದ 

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಧೀಶ್ಚರನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಂದಿರವಿದೆ.  ವಂಂಬದಿಯಂಲ್ಲಿ 

ಹನ್ನೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲಿಂಗದ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರುವರಂ. ವೇದವ್ಯಾಸ 

ಲಿಂಗ, ಭಂಡಾರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ, ಚಿಂತಾಮಣೀಶ್ವ್ಚರ ಲಿಂಗ, ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ 

ಗಣಪತಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ವಖರಲೀ ವಂನೋಹರ, ದಶಾವತಾರ ಎಂದು 
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ಆನೇಕ ಗುಡಿಗಳೂ, ಮೂರ್ತಿಗಳೂ, ತೀರ್ಥಗಳೂ ಇರುವವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ೧೦೮ ಶಿವಾಲಯಗಳೂ ೬೮ ತೀರ್ಥಗಳೂ ಉಂಟು. - 

ನಾಗನಾಥವೆಂಬ ತೀರ್ಥದ ಕಟ್ಟು ವಿಕೆಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೊರ್ಣವಾಗಿದ್ದಂ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತೊಂದರಿ ನ ವಿಮೋಚನ ವ. 

ಇವೆರಡೂ ತೀರ್ಥಗಳ ಮಿಲನವೆ ಅತ್ತೆಸೆ ಸೊಸೆ ಕಂಂಡ ವೆಂದೆನಿಸಿರುವುದು, 

ಈ ನಾಗನಾಥ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ೧೨ ವರುಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಪಲಾಪ್ಟ ಮಿಯಂದರ 

ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಬಂದಂ ಕೂಡಂವಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆ ಕಂಂಡದ 

ಜಲವು ಅತ್ಯ ೦ತ ಸ ಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು ಸೃ ಸ.ಟಿಕದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು. 

ಔಂಢ್ಯನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೧೨೧೨ರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಗೋರಾಕುಂಬ್ರ್ಲೊ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಸಂಗ ಕೂಡಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ, ಸಹಜ ವಿನೋದಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಆ ಕುಂಬಾರನು ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ. ಸಂತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಶಕ 

ಯನ್ನಿ ಟ್ಟು ಬಾರಿಸಿ, ನಾವುದೇವರ ವಂಡಿಕೆಯ ತಲೆ ಇನ್ನು ಕಳಿತಿಲ್ಲವೆಂದರ 

ಚ ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾಮದೇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜ್ ಪಂಡರಪೂರಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಿ ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, “ನೀನರಿ ಇನ್ನೂ ಗುರು 

ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ ಸನ್ನ ಮಣ್ಣಿ ನ ತಲೆ ಕಚ್ಚಾ ನ 

ಎಂದು ವಿಶೋಬನಂ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ನಾವಂದೆೇವ ಪುನಃ ಔಂಢ್ಯಕೆ 4 

ಬಂದು ಗುರುವಿನ ಅನ್ಸೈ (ಷಣೆಯನ್ನ್ನಿ ಮಾಡಲು ನಾಗನಾಥ. ಮಂದಿರವನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶ ವಕಾಡಲಃ ಅಲ್ಲೊಂದು. ಆ ರ್ಯದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಕ | 

ಅದೇನೆಂದರೆ; ವಿಸೋಬಾ ಖೇಚರ ಚ ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧ ಶಿವಭಕ್ತನಂ 

ನಾಗೇಶ ಜ್ಯೊ ತಿರ್ಲೀಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟು ಗಳಂಳ್ಳ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು 

ಇಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥ ಡಾ ಮಲಗಿದ್ದನ?. ಇದನ್ನು ಕುಡು ವರು, 

ಓವಂಹಾನುಭಾವಾ ದೇವರ ತಲೆಯ ಮೋಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ ರಂವಿಯಲ್ಲ?” ಎನ್ನಲು, 

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ನಾನು ಅಶಕ್ತನಿರಂವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ 

ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರಿಸಂ. ಎನ್ನಲಂ2, ನಾಮದೇವ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು, 

ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸರಿಸಿದರೂ. ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆಯೇ 
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ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಾವಂದೇವರಿಗೆ ಆಗ ಜ್ಞಾ ನೋದಯ:ವಾಯಿತಂ. ಆಗ 

ಆತನನ್ನೇ € "ಮ್ಮ ಗು ರುಗಳನ್ನಾ ಗಿ ಸ ೇಕರಿಸಿದರು. ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ೯ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 

ಪರವಕಾಶ್ಮನಿರಃವನಂ. ಅವನಿಲ್ಲದ್ಸ್ನ ಸ ಳವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಲ್ಲದ ಒಂದಂ ಹುಲ್ಲು 
ಕಡ್ಡಿ ಯೂ ಆಲಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಪ ಪದೇಶದ ತ ತತ್ವವನದ್ಧ ಆ ವಿಸೋಬಾ 
ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವರ ಕಚ್ಚಾ ಮ ಕ್ಯಾತ ಪಕ್ವವಾಯಿತು. 
ಆ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಸೋಬಾ ಆವರ ಸವಕಾಧಿಯು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗು :ರುಸ್ಥಾನ 
ಸಿಕ್ಕು "ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿರುವರಂ. 

ಒಮ್ಮೆ ಸಂತನಾಮ ದೇವರು ನಾಗೆನಾಥನ ಸನಿ ್ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರ್ತನೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಂವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ; ಓರ್ವಬಾ ಎ ಹ್ಮಣ dd ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರಂದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಕೀರ್ತನೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾ ಭಿಷೇಕದ 
ಮಂತ್ರಪಠಣ ನರಿಯಚಗಿ ಕೇಳದ ಕಾರಣ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಒದರಂತ್ತ 
ನಾಮದೇವರಿಗೆ; ಮಹಾಶಯಾ ನಿನ್ನ ಅಭಂಗ ಧ್ವ ನಿಯನ್ನು ಬಂದು ವಕಾಡು, 
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ ಮಂದಿರದ ಕ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ 
ಕಿರ್ತನೆಯ 13 ಶೋಷಣೆ ಮಾಡು.” ಎಂದಂ ಹೇಳಲು; ಅಜಜ 
ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನೆರೆದ ಶ್ರೊ ತ್ಛು ಗಳನಬ್ಬ 
ಕರೆದೊಯ್ದು ವಂಂದಿರದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೂ ಮಾದ 
ಹತ್ತಿದರು. ಆಗ; ಆಶ್ಚ ರ್ಯವೆಂಬಂತೆ' ಮಂದಿರವೂ ಕೂಡ ಸ 
ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ತ ಇದರ ಮರ್ವಾವೇನೆಂದರೆ ನಾಗನಾಥನೂ 

ನಾವಂದೇವರ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಕೇಳಲು ತಿರುಗಿ ನಿಂತನಂತೆ. ಆಬಾ ೨ ಹ್ಮಣನ8 
ಓಡಿಬಂದು ಸಸಾರ ಕೆ ವಬಗಿದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನಂತೆ. ಈ ಕಥೆ 

ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಈಗಲೂ ಲಭ್ಯ, | 

ಔರಂಗಜೇಬನು ಈ ನಾಗೇಶ ಮಂದಿರವನ್ನು ಧ್ವ ೦ಸ ಮಾಡಲದ್ಯು ಕ್ತ 
ನಾದ ಸವುಯಂದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗುಂಗೀಹುಳಗಳು ಟ್ಟ ೦ದಿರದ ತುಂಬೆಲ್ರ 

ನುಗ್ಗಿ ಔರಂಗಜೇಬನನಬ್ಬ ಮುತ್ತಿ ದವನಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನಂ 
ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅಪ್ಪ ಕ ಬಿಟ್ಟು "ಹೊರಟು ಹೋದನಂತೆ. ಆ ಅರ್ಥಂಭರ್ದ 
ಧ್ವ ೦ಸವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಭಕ್ತ ರಂ ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ. 
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ನಾಗನಾಥನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಹೆಡೆಬಿಚ್ಚಿ ದ ಬ್ರಹದಾಕಾರದ 

ಸರ್ಪವಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಾ ಜಾತ್ರೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಲನ್ನ ಯಾವಾಗಲೋ ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತ 
ದೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಇವು ಔಂಢ್ಯನಾಥನ 

ಚಮತ್ಕಾರಗಳು. 

“ಏತದ್ಯ ಶ್ರುಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ನಾಗೇಶೋದ್ಹವಮಾದರಾತ್ ॥ 

ಸರ್ವಾನ್ ಕಾವದಾನಿ ಯಾದ್ದಿ ೀಮಾನ್ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಾನ್ ॥ 

( ಯಾವನೇ ಬುದ್ಧಿ ವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪೂಜ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಾದ 

ನಾಗೇಶ್ವರನ ಕಥನವನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಂವನೋ ಅವನ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹರಿ- 
ಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಕಲಭೀಷ್ಟ ಗಳು ನೇರವೇರುವವು. ) 

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಿರು ಕವನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿರುವೆ. 
ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ 

ದುಷ್ಟ ದಾರುಕನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ 
ಕಪ್ಪ ಕೊಡುತಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ 

ಶಿಷ್ಟ ಸ£ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನಂಳಿಸಲು 

ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರನಾದ ಶಂಕರ ॥೧॥ 

ನಾಗ ವಂಶದ ಜನರು ಪೂಜಿಸಿ 

ಭೋಗ ಯೋಗದ ಕನಸು ಕಾಣಲು 

ರಾಗ ಚಿಂತನದಿಂದ ನಂನಿಸುತ | 

ನಾಗನಾಥನೆ ಎಂದಂ ಕರೆದರು ॥೨॥ 

ಬುದ್ದಿವಂತರು ಪೊಜ್ಯ ಭಾವದಿ 

ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ ನಾಗನಾಥನ 
ಶ್ರದ್ದೆ ಯಿಂದಲಿ ಕಥೆಯ ಕೇಳ್ಲೊ ಡೆ 

ಎದ್ದು ಬರುವನಂ ಪಾಪತೊಳೆಯಲು EW 
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೯, ಫ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ 

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ 

ಈ ಜ್ಯೊ ತಿರ್ಲಿಂಗವಿರಂವುದಂ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಕಾರ್ಗದರ್ಶನದ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರದಂ. ಯಕಾರಂ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕಣ್ಣು ಮಂಚಿ 

ಅದರ ' ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೇಳುವರಂ. ಅಂದರೆ ಹ ಅಷ್ಟೊ ಂದರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. 

ವಿಶ್ವೆ ಶ್ವ ರನಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆಯೋ ? ಕಾಶಿಯಿಂಂದ 

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವ ವಂಹತ್ವ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳುವುದರ ಕಷ್ಟ | 

ಆದರೂ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಒಡೆಯನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲವೇ : ? 

ಕೀಠಿಕೆ ; 

ಏಿಶ್ವೆ ಶ್ರ ರ ಲಿಂಗವು ದ್ವಾ ದಶ ಜ್ಯೊ ೇಶಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂ. ಒಟ್ಟು 

ಹನ್ನೆ ರಡರಿ "ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ್ಲಿಯ ಹತ್ತು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು. ಉಳಿದೆರಡು ಜ್ಯ್ಕೊ ೇತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಾದ 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರೈ ಶ್ವ ರ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಪಾ ಧಾನ್ಯ ತೆ ಇದ್ದರೂ 

ಇವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮತ್ತೂ “obit ಅಷ್ಟೆ 

ಮಹತ್ವ ಬಂದಿರಂವುದೂ ಗೋಚರವಾಗಂತ್ತ ಲ ಇವರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾ ನು 

ಯಷ್ಟೇ "ಸ್ಟಾ ವಮಿಯಂ ಸನ್ನಿ ಧಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈ ಶಿಷ್ಠ , ಕಂಡಂಬರುವುದು. 

ಆ ಕೇತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ 'ಮಹತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ ರಿಸ RAE ಶ್ರಸರ್ರಿತ- 

ವೆಂದಂ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಘನತೆಯಿಂಂದ ಆತನ ಮನೆತನ ವಂಂಬೆ ಬರಂತ್ರದೆ, 

ಮುಂದಂವರಿಯಾತ್ರ ಜಿ. ನಂತರ ಆ ಹೆಸರಂ ವಂರೆಯಕಾಗಿ ಉಳಿದರೂ ಆ 

ಮನೆತನದ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆತನ ಮನೆತನದವ- 
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ನೆಂದು ಉಳಿಯುವುದು. ಸಹಜ. ಅದರಂತೆ ಕಾಶೀಪತಿಯಾದ ವಿಶ್ವನಾಥನ 

ಐಕ್ಕನಾದರೂ ತನ್ನ Pe ಹಂದುಗಿಸಿ ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆ ಲೆಃ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ: ಕಶ್ರ್ಯ ರ, ಶಕ್ತಿ 

ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪ್ರಕೃ ಶೀ ಪಾರ್ವತಿ. ಸ Ae 

ಕ ತಮ್ಮ ಸ ರೂಪದಿಂದ ಈ ಪರಮಾನಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ- 

ವಾದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡತೊಡಗಿದರಂ. ಪ್ರಳಯಕಾಲ ಒದಗಿದರೂ 

ಪ್ರಕೃ ತಿ ಪ್ರರುಷರೀರ್ವರೂ ಈಸ ಸ್ಸ ಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 

wie ಶ್ರವು ಇವರಿಗೆ ಅವಿವ ಮುಕ್ತ. ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದಾಯಿತಂ. `ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ವಿಹಾರ ಡಿ ಇವರೀರ್ವರಿಗೂ ಅತ್ಯಾನಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತೂ. 

ಆದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆನಂದವನವೆಂದು ಈಶ್ವರನೇ ಹೆಸರಿಸಿದನಂತೆ. 

ಹರಿ-ಹರೇಶ್ವರ ರೂಪಿಯಾವ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲ- ' 

ಬದಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಅಮೃ ತ ತುಂಬಿದ ದಷಿ ಷ್ಟಿ ಯಿಂದ. ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನ 

ಶರೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಜ್ ಇಂದ್ರನೀಲ  ವಂಣಿಯಂತೆ ಶಾವುಸುಂದರ 

ವಿಗೃ ಗೃಹವುಳ್ಳ ಭಗವಾನ್ ಎಷ್ಟು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ನಿಂತಂಕೊಂಡನಂ. ತ್ರಿಭುವನ 

ಸುಂದರನೂ, ಶಾಂತವಂ. ಇರ್ಶಿಯೂ, ಸತ್ತ ಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಅದ 

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. ಆದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪುರುಷಹೋತ್ತ ವಂ 

ಹಿಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಪೆ ಶಿವನಂ, ನೀನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು » ನಿವ | ಜೆ 
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಲಿ. ನೀನೇ ಸರ್ವಜ ಎಂದಂ 

ನುಡಿದನು. ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಲಾಸ 

ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಕಾನನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. 

ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆನಂದವನದಲ್ಲಿ ಅಗೆದು 
ಣಿಯೊಂದನ್ನು ಮ ಅದರ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಜಲ 
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ದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಆ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ವಮಣಿಕುಂಡಲವು ಆ 

ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ “ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ” 

ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದೂ, ಶಿವರೂಪಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

ನಿರಂತರವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಶಿ ಎಂದು 

ಕರೆದರಂತೆ. ಮತ್ತು ವಣಕ್ತ ಮಯವಾದ ಕುಂಡಲವು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ 

ಕಾಶಿಯು ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲೆಂದೂ, ಶಿವಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ 

ಪ್ರಕಾಶವಕಾನವಾಗಿ ಕಾಶಿಯಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದನಂ. ವಂತ್ತು 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರಲೆಂದೂ, ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ ನಾಶವಾಗಲೆಂದೂ ಎಷ್ಟು 

ಹೇಳಿದನೆಂದು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರಾಜಧಾನಿ. ಅದಃ ಭೂವಿಂಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ 

ಭೂಲೋಕದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು. 

ಇದೊಂದು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಸೋಪಾನ. ವರರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಪಾವನ- 

ಳಾದ ಗಂಗಾ ತಟಾಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

“ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀಚ ಮಾಯಾಖ್ಯಾತ್ವಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರವತ್ಯಪಿ 

ವಂಥುರಾವಂತಿಕಾ ಚೈತಾಃ ಸಪ್ತ ಪುರೋತ್ರ ಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 

ಕಾಶಿ, ಕಂಚಿ, ಮಾಯಾವತಿ ( ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರುಖಾಲಾದಿಂದ ಕನಕಬಲದ 
ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ), ಅಯೋಧ್ಯಾ, ದ್ವಾರಕಾ, ವಂಥಂರಾ, ಅವಂತಿ, ಈ 

ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೋಕ್ಷ- 

ದಾಯಕ. ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕಿಂತ ಕೇದಾರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕೇದಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ಪ್ರಯಾಗ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಾಶೀ ತೀರ್ಥವು 

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕರೆದಿರುವರು. 

ಯಾತ್ರಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ವಕಾತ್ರ ವಿವರಿಕ್ತಿ 

ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಾರಣ ಆತನು ಕಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. 



೭೮ 
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

“ನ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಮೋಮಂತ್ರೋ ನ ಕಾಶೀ ಸದ್ಭಶೀ ಪುರಿ 

ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸವಃಂ ಲಿಂಗಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ” ॥ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸವಕಾನವಾದ ಮಂಂತ್ರವಿಲ್ಲ. 
ಕಾಶಿಗೆ ಸಮನಾದ ನಗರವಿಲ್ಲ. ಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ 
ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತ ಸತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, 

“ವಾರಣಾಸೀತಂ ಭವನ ತ್ರಯಸಾರಭೂತ 
ರವ್ಯುನೃ ಣಾನಾಂ ಸಂಗತಿದಾಕೀಲ ಸೇವ್ಯವಕಾನಾ 

ಅತ್ರಾಗತಾ ವಿವಿಧ ದುಷ್ಕೃತಕಾರಿಣ್ರೋಪಿ 

ಪಾಪಕ್ಷಯೆ ವಿರಜಸಃ ಸಮನ ಪ್ರಕಾಶಾಃ ॥ GA 
ಕ 

ವಾರದ ಪುರಾಣ. 

ರ 

ಸಂಗಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ. ಕಾಲದ ದಿವ್ಯ 
ನಗರವಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಸಮಾಜನಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಿತಂ, ಅದಕೆ 
ಈ ನಗರವನ್ನು ವಾರಣಾಸಿ ಎಂದೂ, ಕಾಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆದಿರುವರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಹಿನಿಯೆಕಾದ ಗಂಗಾನದಿ ಧನುಷ್ಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯಣವುದರಿಂದ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ದೇಮೋದಾಸ 
ನೆಂಬ ರಾಜನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಸ್ತ್ರ ರಿಸಿದನಂತೆ. 

x 1 0 

ಣಾ' ಮತ್ತು "ಅಸಿ' ಎಂಬ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಗಂಗಾನದಿಯೆಲ್ಲಿ 
ಈ 

ಮಾಲಯಂದ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ವಂತ್ರೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ 
ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಶೋಭಿಸಲು ಪಾರ್ವತಿಯರ ಶಿವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಳಂತೆ- ಆಗ ಶಿವನಂ ದೇವೋದಾಸನ ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ವಣಡಿದನಂ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ, ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಶುಂಭನೆಂಬ ಶಿವಗಣನಂ ಆ piv, ನರ್ಜನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ[ಪಕ್ರಮಿಸಿದನಂ. ಪ್ರಾ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಏನ್ನು ಸಹಿಸದ ದೇಪೋದಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತಂ ತಪಸ್ಸು ವಾಡಿ 



1. ಲ್ಲಾ 
ಕ 
ವೆ 

ಜೆ ದ್ಯೀತಿರ್ಲಿಂಗ 
೬೯ 

ಅತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಸ ಳವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡನಂ. ನಂತರ 

ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಶಿವನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಾಚಲ ಪರ್ವತ 

ದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿಂ ತಂ. | 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ವಣಾಡಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಶಿವನಂ ಅನೇಕ 

ದೇವತೆಗಳ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕನು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವೋದಾಸನಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಲು 

ಆತವಮು ಕಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪೋವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನಂ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿ 

ಶಂಕರ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ನಿತ್ಯವಾಸವಾಯಿಂತು, 

ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಈ ನಗರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ 

ಮಾಡಿದನಂತೆ ಆ ರುದ್ರವಾಸ ಶಿವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇವರು 

ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಮಂಕ್ವರಾಗಿ; ಶಿವನಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 

ಶಕ್ತಿ ಯೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದರು. 

ಕಾಶಿ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ, ಅಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಶೀ ಗೌರೀ 

ಮಂಖ. ೧೨ ಅ ಸಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯೂ ಒಂದು. 

ಕಾಶಿಯಂ ಅಜ್ಜಾ ನದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನಜ್ಯೋತಿ 

ಯಂನ್ನಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಣಳುಗಂವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿತ್ತು 

ಸಲುಹುವುದಂು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಮುಳುಗಂವವರಿಗೆ ಒಂದರ 

ನೌಕೆ. ಎಂಭತ್ನಾಲ್ಕು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವರಿಗೆ ಒಂದಂ ವಿಶ್ರಾವಂ 

ಧಾಮ. ಅನೀಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹುರಿಗೊಂಡ ಕರ್ಮನಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಂವ 

ಕತ್ತರಿ. ಇವಲ್ಲದೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮಯನಾದ ವಂತ್ತು ಜ್ಯೋತಿವರಯಂನಾದ 

“ಪೂಶ್ವರನ ಭವ್ಯಧಾವಂ, 

“ಜೀವನ್ನರಃ ಪಶ್ಯಿತಿ ಭದ್ರ ಲಕ್ಸಮೇವೇವಂವಂದತೀ 
ನೃಪೂಣ ಯಷ್ಯ್ಮೂತ್ 

ತಸ್ಮಾನ್ಮಯಾ ವೈವಪುಷೇದ್ಯ ಶೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪಿ ಕಾಶಿಕ್ಷಣಭ್ಭಂಗುರೇಣ“॥ 



ಆಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ವಂನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡು 
ತ್ತನೆ. A, ಹಿರಿಯಹರರ ಹೇಳುವುದು ಸ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಣಕವಾದ 

ಮಾನವ ಶರೀರದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದೆ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಂದೆ, 
ಶ್ವನಾಥನನ್ನ ಸೇವಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಬದುಕಿಯಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ 
ನಗೆ ಒದಗಿ ತ್ತವೆ. | | 

"ಲ 

₹೨ 

ಸ 

§ ಭಾಗ್ಯೆ ಅಮೇಧಿಗತಾಹ [ನೇಕ ಜನಂಪಾ ಸರ್ವಾಘ ವಿದ್ವಂಸಿನೀ 
ಸರ್ವಾಶ್ನ' ಸ ೯ ಜು 0% ಶಿವಪುರೀ ಸಂಸಾರ ಒಂಧೋಸ್ತ 
ಲಬ್ದಂ ಸಜ ನಂಷಃ ಫಲುಕುಲವಲಂ ಚಕ್ರೇ ಪವಿತ್ರಕೃ ತಂ 
ಸ್ವಾತ್ಟಾ ಚಾಪಲ್ಯಖಿಲಂ ಕೃ ಕತಂ ಶಿವ ಪ್ರರಂಸ ಸರ್ವೋಪರಿಷ್ಟಾ ತ್ ಸ್ಥಿತಂ 

ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನೆ ಲ್ಲ ಧ್ವ ೦ಸ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತು 
ಸಂಸಾರ ಸಮಃದ್ರದಿಂದ ದಾಟಿಸುವ ಸೋಯಂತಿರವ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ತ ರ್ಜ 
ಕರವಾದ ಶಿವಪುರಿ ಎನಿಸಿದ ಕಾಶಿಯಂ ನನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಭಾಗ್ಯ ದಿಂದ 
ದೊರಕಿದೆ. ಸತಾ ಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಮರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು 
ಇಂದಂ ನಾನಂ EE ॥। ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತಃ. ನನ್ನ 
ಬಾಳ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಟ ವಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು. ಬೇಕು ? ಎಂದು ಪ್ 
ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಯಾನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾನವನು ಧನ್ಯ ತೆಯ ಆನಂದದ ಉದ್ದಾ ರ. 

ಗಳನ್ನು ಈ 

_. ಗಂಗಾನದಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆ, ವಿಶ ಶೈ ನಾಥನ 
ಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಗು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ | ಅಲ್ಲವೆ 2 ಮತ್ತೂ 

ಪ ಪರಿಹರಿಸುವ ಗಂಗಾಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವದರಿ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಯ 

ಭಗೀರಥನ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಒಲಿಸಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು 
ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು. ಹೀಗೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಭಗೀರಥ ಚಿತ 
ಹಿಂದೆ ಹರಿದಂ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗೆಯನ್ನು, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೆ 44 ಆಟಿ 

ಶಿವನಿವಾಸವಾದ ಆನಂದವನ (ಕಾಶಿ) ನಳ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿಸಿ ಗಂಗೆಯ 

ಪ್ರವಾಹವು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ವಕಾಡಿದ. ಗಲ್ಲ) ಗಂಗೆ ಹರಿದಂ 

ಬಂದನಂತರ ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇ ತ್ರಿಕ್ಕೆ ವ ಮತ ಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಬಂದಿತು. 

ಗಂಗು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ ಸತಃ ಬ್ರಹ ಹ್ಮನೇ ಈ ಪರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: 

ಇ ಇತ್ ಪಾನ ಜನಿ ಪ 9) ₹ ಲ ನ್ ಸ್ನಾನಾತ್ ಪಾನ ಜ್ಯ ಜನ್ಹವ್ಯಾಂ ಪಿಶ್ಚಣಾಂ ತರ್ಪಣಾತ್ತಥಾ 

ಮಹಾಪಾತಕ ವೃ ೦ದಾನಿ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ॥ 

ಧನ್ನಾಸಿ ಕತಕ್ಕ ತೋಸಿ ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಃ ಃ ಪುನಃ ಪುನಃ 
8 

. ಯತ್ಚಯಾ ಸೇವಿತಂ ತೀರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಂಗೋತ್ತರವ್ ಮನೆ ” ॥ 

ಗಂಗಾಪಾನ, ತಂಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಎಂಬುದೊಂದು ರೂಢಿಯ ವಕಾತು. 

ಎಷ್ಟುಪ ಪಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ಶ್ರಿಪದಗಾವಿಂನಿ ಎನಿಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 

ಪಾಪಗಳನಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವ ಗಂಗುವರಾತೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಂಸುಳಿ ವಿಶ ಶೈನಾಥನ 

ಪಾದಕವಂಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ತಾನೂ ಪವಿಶ್ರಳಾಗಿ, ಮಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು 

ಐನತ್ರಳನ್ನಾ ವಕಾಡುವಳು. 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನಳಾದ ಗಂಗೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾದ 

ವಿಶ್ವೆ ಶ್ವ ರ, ಪವಿತ್ರ ಗಳ ಇವು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು "ಎತ್ತ ರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿವೆ, 

ಡೂ ತಪಸ್ಸಿನ ತಾಣ. ( Place of ೩೮೧೩7೦೦ ) 

“ ಇತ್ತೇವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ತೇನ ಎಶ ಶನಾಥೇ ಕ ಶಂಕರಃ 

ಲೋಕಾನಾವಂಪಕಾರಾರ್ಥಂ ತಸ ಸ್ಟೌ ತಾಪಿ ಸರ್ವರಾಟ್”॥ 

( ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪರಮಾತ್ಮ: 2 ಪ್ರಜಾಕೋಟಿಯ 

ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಅಎರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಶಿಯ $್ಲ ನೆಲಸಿರಂವನಂ. ) 



೮೨ ಜ್ಯೋತಿರ್ಕಿಂಗ 

ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠವೂ ಅಹುದು. 
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯೆಯ ತವರೂರು. ಪಂಡಿತ ಮದನಮೋಹನ 

ವಕಾಲವೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವಂದನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿರಂವರು. ಇದೊಂದರ 

ಭವ್ಯ -ದಿವ್ಯ-ಸಂಂದರ ಜ್ಞಾ ನಮಂದಿರ. ಕಾಶಿಯು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ತವರೂರೆಂಬ್ಬ 

ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

ಈಗಿನ ಕಾಶೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಮಂದಿರವನ್ನು ೧೭೭೭ರಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ 
ಹೋಳಕರ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ. ೧೭೮೫ ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ 

ಮನಸಾರಾಮಂ ವಂತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಬಲವಂತಸಿಂಗ ಇವರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಸಿದರಂ. ಮಹಾರಾಜಾ ರಣಜಿತಸಿಂಗನಂ 

ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದ. ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಲೇಪನ ಮಾಡಿಸಿದನಂತೆ. ಈ 

ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರಂವ ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಗಂಟೆಯನಲ್ನಿ ನೇಪಾಳದ ರಾಜನು 

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವನಂ. | 

ಕಾಶಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ್ಯೆ 

ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ, ದರ್ಶನೀಯ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ, ಆದರಣೀಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ಥಾನ 

ಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯ ಗಂಗೋದಕವು ಅವಶ್ವಿತ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ 

ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. 

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಕಾಧವಂ ದುಂಡಿಂ । ದಂಡ ಪಾಣಿಂಚ ಭೈರವಂ 

ವಂದೇ ಕಾಶೀ ಗುಹಾಗಂಗಾ 1 ಭವಾನಿ ವಂಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ” ॥ 



ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಂವೆ. 

ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚೇಶ್ವರ 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಲೇಸು 
ಈಶನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಲೇಸು 
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲು ದೇವ 
ಭಸ್ಮಬಳಿದಂಕೊಂಡ ಶಿವನು ..... 1೧॥ 

ವಾರಣಾಸಿ ನದಿಯ: ಮಿಲನ: 
ಚಾರುಕೀರ್ತಿಕತಂದತಾಣ 

ಭೂರಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ಕಿ ಹರಿವ `. 

ಗೌರಿಪತಿಯ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರ no 

ಕುಶಿಕಂಚಿ ಮಾಯಿಯೋ ಧ್ಯ | 

ವಂಥುರವಂತಿ ದ್ನಾರದುರ್ಗ 

ನಗರವೆಂಬ ನಾವಂಸಪ್ತ 
ಮೋಕ್ಷಪಡೆನ ತಾಣವಹುದರ "aN 

ತಪವಗೈವ ಭೂಮಿಯಂದು 

ವಿಪಿನ ಚರನ ಚರಣಸಂದಂ. 

ಜಪವವರಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಪಡೆದು 

ಶಪಿತಪಾಪ ಕರ್ಮಸರಿದಂ ॥೪॥ 

ವಿಶ್ವನಾಥ ನವಿಂಪೆ ನಿನಗೆ. 

ರಶ್ಮಿಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಎನಗೆ 

ಕಶ್ಮಲವನಂ ತೊಳೆದುಸಲುಹು ಸ 

ಈಶಲಿಂಗ ಭಯವ ಕಳೆದು, ॥೫॥ 

ಹಾ ಜಾ 
ka 



ತ್ರಿ ೦ಬಳ್ಯಶ್ಟರ 

ಹೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆ ಲೆ ; 

ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌತುಮರೆಂಬ ಹ: 'ಹಿಯೊಬ್ಬ ರಿದ್ರರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ 
ಅಹಲೈ. ಪತಿ-ಪಶ್ಚಿಯರ0 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಗರ 
ಎಂಬ 'ಪರ್ವತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತ 
ರಾಗಿರಂತ್ರಿದ್ದರಂ, 

ಹೀಗಿರಂತ್ರಿ ರಲು, ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಆಶ್ರಮದ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಃಳಿತ- 
ದಿಂದ ಹಾಳುವಣಡುತ್ತಿ ರುವ ಆಕಳೊಂದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಂ ದರ್ಭೆ- 
ಯಂದ ಆ ಆಕಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತು. ಇವರಿಂದ 
ಇನ್ನುಳಿದ ವಂಂನಿಗಳು ; ಗೌತುಮರು ಗೋಹತ್ಯಾ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 
ಪಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವೆಂದು, ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಮೂರು ವ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ವಕಾಡಿ 
ಶಿವರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪ ರ್ರದಕ್ಸಣೆ ಹಾಕಿ.ಭಗವಾನ್ 
ಶಂಕರನನ್ನು ತಪಸಿಸಿ, ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮ ಅಲಿದ ಗಂಗೆಯವಶಿ 
ಭೂವಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅ ಗಂಗಾ ಜಲದ ನೂರೊಂದು ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಂದರ 
ಈಗಿರುವ ಬತ್ತಿದ ಜಲಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುವಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಗೋಹತ್ಯಾ 
ಪಾಪ ಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರಂ. 

ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗೌತಮರು ತಪಸ್ಸು ವಕಾಡಿ ಶಂಕರನನ ನು ಒಲೆ೩ಕೊಂಡಂ 
ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ಬಿನ್ನ ವಿಸಿದರು. ಆಗ ಶಿವನು 
ತನ್ನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಅವಳಂ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ; ಶಿವ ನಂ ಶಿಟ್ಟಿ ನಿಂದ ತನ್ನ ಜಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆ 
ಯನ್ನು ಕಿತ್ಲೊ ತಗೆಯಲು, ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೀಳು ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯ 
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ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 6% 

ಬೇಕಾಯಿಯಿಂತು. ಆದರೆ, ಶಾನು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವವಳೇ 

ವಿನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಾರೆನೆಂದು ಹಟಹಿಡಿದಳಂ. ಆಗಲೆಂದು ಗೌತಂವಂರಂ 
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

ಗಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದ ದೇವತೆಗಳೂ 

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಇರಲೆಂದಂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಳು. ಅವಳ 

ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ; ಬ್ರಹಶ್ಟತಿಯರಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಂ ನೆಲಸುವ ಅಭಯವಿತ್ತರಂ. ಆದ್ದರಿಂದ; ಗಂರಂ, ಸಿಂಹ 

ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರೆಗೆ ಬ)ಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ, ಸಕಲ 

ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿ ಮೊದಲಾದ ನದಿಗಳೂ ಬಂದು ಕೂಡುವವು. 

ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರಿಯಂಬಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿ 

ನಿಂದ ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಯನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತನಂತೆ, 

ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ತ್ರಿಸಂಂಬಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆಂದು ಕರೆದಿರಂವರಂ. 

ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಲು ಪ್ರಯಂಕ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು 

ಗ08 ಪ್ರಗಾಮಿನಿಯಾದಳೆ ಗೌತುವುರಂ ಕರೆತಂದ 'ನಿಮಿತ್ತ ಗೌತವಿಂ ಎಂದು. 

ಹೆಸರು ಹೊತ್ತಳು. ಈ ತೌತಮಿಯನ್ನು ಗೋದಾಪೆರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯವರಂ- 

ಬ್ರಹ್ಮೆಗಿರಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಗವು ಶಿನಲಿಂಗೆನ ಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯನ್ನು ತ್ರಿಯಂಬಕ ಪರ್ವತವೆಂತಲೂ ಕರೆಯರಿವರು... ಈ 

ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾದರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌತವಿಂ ಗಂಗಾ 

ಉಗಮಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡದಾಕಾರದ ಕುಂಡವಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಲಸಮೂಹ 

ವಿದುವುದು. ತ್ರಿಂಬಕೇಶ ರ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪಾವಟೆಗಳಿದ್ದು. ಬಹಂ ಎತ್ತ ರಕ್ಕೆ 

ಏರಿದರೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಡವು ಕಾಣುವುದಂ. "ಗೋ' ಅಂದರೆ ಆಕಳಂ* 

"ಬಾ' ಎಂದರೆ ದಾನಕೊಡುನ್ನಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋದಾವರಿಯಣಗಿರುವಳಂ. 

ಈ ಗೋದಾವರಿಯ ಉಗಮಶ್ಚಾನವನ್ನು ಗೆಂಗಾದ್ವಾ ರವೆಂದೂ ಕರೆದಿರುವರು 

ಇಲ್ಲಿ ಗೋಮುಖದಿಂದ ಬಂದ ಜಲಧಾರೆ ಸತತ ಕವಾಗಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳು 

ವುದ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ RE ರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 



6್ಪ ಜ್ಯೊ ೇತಿರ್ಲಿಂಗಿ 

ಹರಿದು ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ನದಿಯೊಂದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಗೆಮಿಸಿಕೊಂಡಂ ಬರಬರಂತ್ತ RE "ಸತ ನಗರದ ಸನೀಹದಲ್ಲಿ. 
ಪ್ರಕಟಳಾಗಿ, ಪ ಪ್ರವಹಿಯಿಸಿ ಮಂದೆ ವಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೀರುವಳು. 
ಇವಳ ಪ್ರಣ್ಯ ದಿಂದ ನಾಸಿಕ ನಗರಕ್ಕೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಬ್ರ ಹ್ಮಗಿರಿಯ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರೆ 
ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಈ ಮಂದಿರದ ಗ ರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ 
ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಪಿಂಡವಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒರಳಿನಾಕಾರದ 
ಒಂದರ ಗ್ಗ. ಆ ತೆಗ್ಲಿ ನಲಿ ಅಂಗ ಪ್ಲೂಕಾರದ ವರೂರಂ ಲಿಂಗಗಳಿರಂವವು. 
ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು. ಮಹೇಶ್ವ ರ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ತ್ರಿಅಂಬಿಕೇಶ್ಚ ರ ಈ ಮೂರೆ 

ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ವ"ಹೇಶ್ರ ರನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ 
ಯಾವಾಗಲೂ ರು ಬೀಳುತ್ತಿ ರುವುದೊಂದಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿಷೇಕ. . 

ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ 
ತರಹ ಶಬ ವ್ರ ಹೊರ ಬರುವಜೆಂದೂ, ಅಗ್ರಿ ಜ್ವಾಲೆ ಕಂಡು ಬರುವದೆಂದೂ 
ಹೇಳುವರು. ಆ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ರುದ ದ್ರನಾಗಿ ಕೋಪವು ಹೊರಜಾರ 
ದೆಂಬ ಉಧೇಶದಿಂದ. ಭಂಗ ಮಿಶ್ರಿತ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಕೊಡದಿಂದ ಲಿಂಗದ 
ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದ ಪಠಣ ಮಾಡುವರು. ಆ ದುಗ್ಗವೆಲ್ಲವೂ 
ಸೀಳದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಹೋಗುವುದಂ. ಅದು ಬರಿದಾಯಿತೆಂದರೆ ಪ್ರಭು ಶಂಕರನ 
ಶಾಂತನಾದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಶ್ಚ ೦ಬಕೇಶ್ವ ರ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಾನಾಸಾಹೇಬ ಪೇಶ್ವೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ. 
ಮಂದಿರವು ಗಟ್ಟಿ: ಮುಟ್ಟಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಾಂಗಣವು. 
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಿದ್ದು "ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವುದು. ಪೂರ್ವದಿಕಿ ನ 
ಮಹಾದ್ದಾ ರ ಮತ್ತು ಮಂದಿರ ಕಲಾಕೃ ಸ ಸಂಕೇತ. ದೇವಾಲಯದ 
ಎದುರುಗೆ ನಂದಿ ಮಂದಿರವೂ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಗಾರಿಯ ವಾದ್ಯ 
ದಿಂದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ತಿ ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವ ಶ್ರ ರನನ್ನು ಎಚ್ಚ ರಿಸುವರಂ. 
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ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಗಳಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ 

ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳೂ ಜರುಗುವವು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ 

ಗಳಿಗೂ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ. ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ, ರತ್ನ ಖಚಿತ ವಪಕುಟ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು 

ತೊಡಿಸುವರಂ. ರತ್ನ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾರೋ ಶಂಕರ ವಂತ್ರ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 

ದೇಶದ ಯಾತ್ರಿಕ ಚನ ರೂ ಕೂಡಿ ಸ್ವಾ ವಿಂಗೆ 1 8003. 

ಸರದಾರ ವಿಚುರುಕರ ಎಂಬವರು ದೇವರಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ದರಿ 

ವರಂ. ಪ್ರತಿ ಸೋವಂವಾರವೂ ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವ ರನ ಯು ಕ ಶವೃ ಆದ ದ 

ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಪರಿಪಾಠ, 

ನ 

ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ಚ ರನ ಸನೀಹದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ-ಗೋದಾವರಿಗೆ ಅಹಲ್ಯಾ ಎಂಬ 

ಚಿಕ್ಕ ನದಿಯೊಂದು ಸಂಗಮಿಸುವುದಷ್ಟೆ ? ನಾಗನಾರಾಂಬಳ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ವಿಧಿಯೊಂದನ್ನು ಜರಂಗಿಸುವರು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಆಶೆಯಿಂದಿದ್ದ 

ವಂೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ 

ಎತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮೂರೀಕರಿಸಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆವುದಕೂ, €ಸ ರ ಈ 

ವಿಧಿಯಿಂದ ಆ ಬಂಧನವನ್ನು ವಂರಿದನಂತರ ಆದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ *ತತಿ 

| ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಯಿತಂತೆ. 

“ತತ್ರಗತಂ ಕುರಂ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಪಿಶ್ಯುಸುದ್ದಿಶ್ಯಯತ್ನತಃ" i 

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಒಂಭತ್ತಾ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲವೆ 

ವಪರೂಪತ್ತೊಂದಂ ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ನ ರೆ ಪುಣ ಪ್ರದವೆಂದು. ಪ್ರತೀತಿ, 

ಆದರೆ; ಇದರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಬಹಲ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆಯ 

ವರಾರ್ಗದಂಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ; ರಾವಂತಿರ್ಥ, ಪ್ರಯಃ ಆರ್ಥ, ನೃ ನ.ಸಿಂಹತೀರ್ಥ ಎಂದರ 

ಅನೇಕ ರಮ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಪೇಶ್ವೆ ಸಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು 

ನಿಡಿಸಿ ಅಪೇಕ್ವಿತರಿಗೆ. ಅನಂಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಘಟ, 

ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಂಜಾ ಎಷ್ಟ ರಾಜ ಜ್ಯದ ನಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲ ಯಂಲ್ಲಿದೆ. 

ವಾಸಿಕ ನಗರದಿಂದ ಸಂಮಾರು ೨೫ಕಿ.ಮೀ, ಎ ̀ರದಲ್ಲಿ, ನಾಸಿಕ ನಗರದವರೆ
ಗೂ 

ರೈಲಂ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟು, ಮಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನ 
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ಬಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲೀ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದಾಗಲೀ ಕ್ರಮಿಸಲ?ು ಸಾಕಷ್ಟು 

ಅನುಕೂಲತೆಯಂಂಟು. ತ್ರಿಂಬಕೇ ಶ್ವರ ದೇವಸಾ ನವು ಸವಂದ್ರ ಪಾತಳಿ 

ಯಿಂದ ಸುವಕಾರು ೨೫೦೦ ಅಡಿ ಎತ್ತ ರದಲ್ಲಿದೆ. yi ನಿಸರ್ಗ 

ರಮಣೀಯ ಸಳ, ತಂಪು ಅಲ್ಲಾ ದಕರ ಹವೆ. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥ ಸಳ, ಕ 

“ಅಂತ ಪರಂ ಪ ಪ್ರವಕ್ಷಾಮಿ ವ ಮಹಾತ್ಮ ,೦ ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವ ಚೆ | 

ಯಂಛ್ಯು ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮ ಚ್ಚ ತೆಮಾನವಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥” 

ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವ ರನ ಶೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ ವಾದ ಮಂಹಾತ ಯನ್ನ ಕೇಳಂವುದರಿಂದ 

ವಕಾನವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಮಾತ ಶ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗೇವವು. ) 

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವ ರನನ್ನು ಪದ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರಂವೆ. 

ಶ್ರೀ ತ್ರಿಂಬಳೇಶ್ಶ ರ 
ರಂ ತಪ pels ಗಂಗೆಯೇನಂ ಕರೆತಂಬಂ C» 

ಬ್ರಹ್ಮ ರ್ವತದ ವಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುದಂಗಿಟ್ಟು 

ತ್ರಯಕೇಶ್ವರ. ಪದತೊ ಳಿಯಲೆಂಬಾಶಯದಿ 

ಹರಿಬಿಟ ರವಳನ್ನು ಗೌತ:ಮಿಂದಂ0 ಎಂದೆನಂತ HOH 
ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕಭಿಷೇಕ ಗ್ಯ ಯತ್ರ 
ಸಾಗುತಲಿ ವಂಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವ ರಚಿಸಿ 
ಪಾಪನಾಶಿನಿಯರಾಗಿ ಫೆಕ್ತಾದಿ ಕುಲಕೆಲ್ಲ 
ರಭಸದಲಿ ಕೂಡುವಳು ಸಾಗದ ರಾಜನನಂ 1೨1 
ಶಿವಲಿಂಗ ಹಿಂಡವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲಿ 
ಹೆಬ್ಬೆ ರಳ ಗಾತ್ರದಲಿ ಮೂರು ಶಿವಲಿಂಗಗಳಾ 
A ತೆಗ್ಗಿ ನಲಿ ಪೀಠದಡಿ NE 
ಪರಬೊಮ್ಮ- ವಿಷ್ಣು -ಶಿವ ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರನಾಗಿ ॥8,॥ 
ತ್ರಿ೦ಬಕೇ ಶ್ವರ ಮೇರಂ ಕಥನ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ | 
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಯವರಂ 
ಎಣಯಿಲ್ಲದನು ಭೂತಿ ದೊರಕುವುದು ಬಲು ಸತ್ಯ 
ಪಾಮರರು ಹತಮಿತದಿ ಜಪಿಸಿದರೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ 1೪॥ 

ತ 

ಗಿ 

೫ © 



fe 4 ಳಿ ಆಕಿ ಕತತ ಕಕತ ಕಕಿತತತ 

ಫೀ ತ್ರಿಂಬಕೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 

ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ 

ಒಸಿ ಫಿಹಕಿತಿ ಕಕತ 4 ತೀಿತ ತಕಕ ಭಿ 
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೧೧. ಫೀ ಕೇದಾರನಾಥ 
ಸಟ ಮಾಟ ಪೂ ಅ ಚ ಉಚ ಹೂಟ ಅ ದಾಲ ಡಾ ರಾರಾ ಕಾ: ಚಂ ಕಾಗ ಅ ಸರಾ ಎಂ" 7 7 * * * TM ಗ ರಾ ರನ 11 PSR ಹರರ ಹಿ.ತ, ಗರ್ಗ) ಸರೀ i ಭಹಿಮ 2೯: 5 

ಹಿಮಾಲಯ RR ತ್ರ ತದಲ್ಬರಂವ ಬವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನೆ.ಲಾಸ ಪತಿಯಾದ 

ಶಿವನ ಭವ್ಯಧಾಮ. ಈ ಬಂದಿರವು ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವ 

ವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಚ್ಚು ಹಸಿ ರು ಹುಲ್ಲಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ 
ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಹಿಮದಿಂದ ತ ವಾದ ಸಾಲು. ಈ ದೃಶ್ಯ ರುದ್ರಮಃಣೀಯಂ. 
ಈ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ದವಯ ಈಶ್ವರ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸಮುದ್ರ ಪಾತಳಿ 
ಯಿಂದ ೧೧,೭೫೦ ಆಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ 

ಣೆ 

೧) ಪಾಂಡವರು ಕುರಂಕ್ಷೇತ್ರ Ra ಗ.ರು, ಬಂಧಂ ಜನರನ 
-ವಧಿಸಿಐ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾಪಪರಿಹುರಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ಪೂಜಿಸ 

-ಬೇಕೆಂದಃ ವಾರಿಣುಸಿಗೆ ಬಂದರು. ಇವರನ್ನು ಪರಿಲ್ನಿಸಲು ಶಿಐನಂ ಕಾಶಿ 
'ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಇದನ್ನರಿತ ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೂ 
"ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ; ಪಾಂಡವರು 

ಅತನ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 

ಇಂತಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಧ್ಯಾಸವಂಯದನ್ಲಿ ದನಗಳ ಹಿಂಡ 
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ದನಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗೂಳಿ 

ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡು, ಭೀಮನು ಸಂಶಯಂಗೊಂಡ., ದನಗಳು ಬರುವ 

ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ "ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಡೂ ಬದಿಗೂ ತಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು 

ಅತ್ತೂಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಟು ನಿಂತನು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ನನಗಳೂ ನಿರಾಯಾಸ 

ವಾಗಿ ಭೀವ.ನ ಕಾಲು ಬುಡದಿಂದ ಹೊರಟು ಹು. ೭ುದವು. ಆದರೆ; ಆ 

ಬ್ರಹದಾಕಾರದ ಗೂಳಿ ( ನಂದಿ ) ಭೀಮನ ಶತೂಡೆಗ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲು, 
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ಆತನಂ ಅದನ್ನು ಈತನೇ ಶಿವನಿರಬೇಕೆಂದಂ ಗ್ರಹಿಸಿ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದನ್ನು 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ 1 ನುಸುಳಿ ಹೋಗಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಡುಬ್ಬ ದ 

ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಯಲಂ ಭೀಮನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ RE 

ಭಾಗವೇ ಶೈ ದಾರದಲ್ಲುಳಿದು ಕೇದಾರನಾಥನಾದ. ವಂಂಂದಿನ ವಂಂಖದ 

ಭಾಗವು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತಂತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಶಂಪತಿನಾಥನಾದ. 

ಈಶ್ವರನು ಪಾಂಡವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತನು. ಇಲ್ಲಿಯ ಈಶ್ವ ರ ಲಿಂಗವು ಪಶುಲಿನ 

ಡಂಬ್ಬ ದ ಶಂಖಾಕಾರದ ದುಬ್ಬ ದಂತಿದೆ. ಇದಂ ಕಟೆದು ವಾಡಿದ ಲಿಂಗವಲ 

ಸ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನ ಕಾಶಿಯೀಂದ ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂ ಇಲ್ಲಿಯೂ 

ಗಂಪ್ತನಾದ ನಿವಿಂತ್ತ ಈ ಕೇದಾರಿವನ್ನ ಗುಪ್ತಕಾಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು, 

೨, ಮತ್ತೊಂದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂ ಪ್ರಕಾರ ಸ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮುಜನೆಂಬ 

ಖಯಷಿಯಂ ಇಂಕ್ಕಳಿದ ನರ ವಂತ ನಾರಾಯಣರು ತಪಸ್ಸು ವರಾಡಿ 

ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. “ನಿವುಗೇನಂ ಬೇಕು?” ಎಂದು ಶಿವನಂ 

ಕೇಳಲ!; “ನವಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ಹುಲುವಕಾನವರು ನಿನ್ನ ನಬ ಪೂಜಿಸಿ 

ತವ್ಮ ಪಾ ಪ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು, ನೀನಂ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಬಶಿ 

ನಿಲ್ಲಲೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮ ತಪಸ್ಸು ವಕಾಡಿದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, 

ಆ ಇದ್ಯಂತ ತೇಚೋವಂಯ ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಂ ಐಕಾನವ 

ರನ್ನ ಉದ್ಭರಿಸಬೇಕೆಂಬ:ದೇ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ” ಎಂದು ಜನಿ ವಿಸಿಕೊಂಡಿರಿಂ, 

ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಶಿವನ ಈ ಸ ನ ಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆತಿಂತನಃ,  ಇದಂವೇ 

ವಕಾನವೀತೆಯ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಇಳಿದುಬಂದ ಶಿವಲಿಂಗ. (For the Good 

of Humanity) ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಂಣರೆಂಬ ಭಕ್ತರಂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ 

ಬಂದ ಈತನನಂ ಬ ನರ ನಾರಾಣನೆಂದಂ ಕರೆಯಂಂವರು. 

“ ದೃಷ್ಟಾ ರೂಪಂ ನರಸ್ಯೇವ ತ-ಥಾ ನಾರಾಯಂಣಸ್ಯಹಿ 

ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ಶಂಭೋಶ್ಚ ಮಂಕ್ತ ಭಾಗೀನ ಸಂಶಯಂಃ”॥ 
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(ಯಾರು ಸಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಕೇದಾರನಾಥನನ್ನು 

ಕಾಣುವರೋ, ಅವರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿಯಕಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

೩. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯಂಂಟಿಃ : ಮೊದಲು 

ಶಿವನಂ ಬದರಿಯಂಲ್ಲಿ ದ್ವನಂ. ವಿಷ್ಣು ಅದಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿವನನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿ ೦ದ ತಳಕಿತ್ತುವಂತೆ ವಕಾಡಿದನಂತೆ. ಆಗ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ 

ನೀಲಕಂಠ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ತಂದಿಯಾದ 

ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತನಂತೆ. ಮುಂದೆ ಇದುವೇ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥಾ ನ 

ಕೇದಾರವಾಯಿತಂತೆ. ಇಂತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. 

ಬದರಿ ಕೇದಾರಗಳ ಅಂತರ ಕೇವಲ ೩೦ ಕಿ. ಮಿ. ಆದರೆ, ಯಾತ್ರಿಕರಂ 

ಕ್ರಮಿಸುವ ದಾರಿ ಸುಮಾರು ೨೪೦ ಕಿ. ಮಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೂವತ್ತು ಕಿ. ವಿ, 

ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳೇ ಇದ್ದು ದಾರಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಮ 

ಕೊನನಗಳ ಬೀಡಾ, 

ಕೇದಾರನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಯೊಂದನ್ನು ಮೊದಲು ಆದಿಶಂಕರಾ- 

ಚಾರ್ಯರಂ ಕಟ್ಟಿಸಿದರಂತೆ. ವಖಂದೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿ- 

ತಂತೆ. ಈಗ ಮಂದಿರವು ೨೦೦೦ "೬ ೧೦೦೦' ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಟ್ಟೆಯ 
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು. ಈ ಮಂದಿರದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 
ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರಂದಂ 

ಹೇಳುವರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕಗುಡಿಯಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 

ಮೂರ್ತಿ. 

ಮಂದಿರದ ಎತ್ತರವಾದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿರಂವ ಮಂದಿರವನ್ನು 

೧೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜನಂ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದನಂತೈಸ್ಟಅನಂತರ ೧೮೦೦ ರಲ್ಲಿ 

ಅಹಲ್ಯುಬಾಯಿ:ಯು ಇದರ ಜೀರ್ಣೊದ್ದಾರ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ. 
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ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾರ್ಚಾರಂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥನ 

ಸ್ವುತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. 

“ಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಾಶ್ಚೇಶ ತಟೇ ರವಂಂತಂ 

ಸಪೂಜಲ ವಕಾನಂ ಸತತಂ ಮನನೀಂದ್ರೆ ಃ 

ಸಂರಾಸಃರೈರ್ಯ ಕ್ಷಮಹೊ ೋೀನಗಾದ್ಯೆಃ 
ದ್ರೆ 

ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವ PR 

( ರಮಣೀಯವಾದ ಮಹಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ ತಟ ಪ್ರದೇಶದ ಒಡೆಯನಾದ- 
ವನಂ, ಖಷಿ ವರಿನಿಗಳಿಂದ, ಸುರಾಸುರರಿಂದ ಮತ್ತು ವಪ:ಹಾನಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ 
ರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆಗೈೈಯಲ್ಲ ಲ್ಪಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ಐ.ಹಾ ದೇವನಿಗೆ ನಾನಂ 
ನವಂಸ ,ರಿಸುತ್ತೆ ನೆ. ಲ 
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“ಭೂದಾರ ತಾವಂದವದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಕಾ ಶ್ರೀ 

ಭೂದಾರ ಏವ ಕಿಮತಃ ಸುಮತೇಲಭಸ 

ಕೇದಾರ ವರಾಕಲಿತ ಮುಕ್ತಿ ವಂಹೌಷಧೀನಾವಕ್ 

ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಜನಂ ಪರಮೇಶ _ರಸ್ಯ” [ 

ಆನಂದಲಹರಿ- 

ಈ ವಂಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲೀ, ಈಶ ರ ಲಿಂಗವಾಗಲೀ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಶಿಲೆಯೊಂದಂಂಟು. ಅದರ ಮೇಲ್ಬದಿಯ* 

ದಂಬ್ಬದ ಭಾಗವೇ ಈಶ ರ. 

 ವಃಹೇಶ್ವರನ ಪಾಶ್ಚ ್ಪ್ರೈಭಾಗದಿಂದ ದಿವ್ಮಜೊ, ೧.ತಿಯೊಂದಃ ಹೊರ 

ಬಂದಂ ಆಲ್ಲಿ ಶಿ ಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ವಿತ್ತ ನಂತೆ. ಅನಂತರ 

ಶಿವನಂ; “ನಾನಂ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾ ಎರದ ಜೊ. *ತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ 

ನಿಲ್ಲುವೆ. ಈ ಕೇದಾರನಾಥನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾವನ ಹೊಂದಿರಿ.” ಎಂದರಿ 

ಹೇಳಿ ಗುಪ್ತ ನಾದನಂತೆ, 

ವೃಷಭ ರೂಪದ ಶಂಕರನಿಗೆ ಭೀಮನು ಗದೆಯಿಂದ ಪ್ರಹಾರ ವರಾಡಿದ್ದ. 

ರಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪವಾಗಿ ಆ ಪಶುವಿನ ಪೃಷ್ಠ [ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನಲ್ಪ 

ಹಚ್ಚಿ ತಿಕಿ ದನಂತೆ. ಇದನ್ನು ರಿತ ಭಕ್ಕವ ವೃ ರಿದವು ತಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ 

ಕೇದಾರನಾಥನಿಗೆ ತಂಪ್ಪ ವನ್ನು ಎರೆಯುವರು. ಇದೊಂದು ಕೇದಾರನಾಥನಿಗೆ 

ಮಹಾಪೂಜೆ ಎಂದೆನಿಸದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕವಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಇಲ್ಲ. 

ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯೂ ಇರದು. 

ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತಂತೆ. 

ಅದಕೆ ಈ ಉಸ್ಬತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸ ರ್ಗಾರೋಹಣವೆಂದಂ ಹೆಸರಂ- 
ಜಿ ಲು ವೆ | 

ಧರ್ಮರಾಜನ: ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಏರುವಾಗ ಆತನ ಬೆರಳುಂಗುರವಂದಂ 

ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಂಗುಪ್ಟದಳತೆಯ ಶಿವಲಿಂಗವನದ್ಧಿ 

ಪಿಸಿರುವರಂ. 
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ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಿಂದ ಹಿಮವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭಷಾಹ 

ಕೂಡಲೆ ತುಪ್ಪದ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಕೇದಾರೇಶ್ವ ರನ ಭೋಗ 

ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಮಂದಿರದ ಬಾಗಿಲವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಿತುವೆರತ 

ವಂದೆ ಎ ತಿಂಗಳ ಜು (ಶಾ ಸಳವ ನಿರ್ಜನ 

ವಾಗುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಜಾರಿಗಳೂ ಮತೆ ಇತರರೂ 

ಊಹಖಿಮಠವೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿ ಸುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇದಾರದಲ್ಲಿಂಂ 

ಹವೇಪಾತವೇ ಕಾ ರಣ, ಚಳಿಗಾಲದ ದಲ್ಲಿ ಚಳಿ, ಹಿನಂವರ್ಷ 

ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಮವೃಷ್ಟಿ ನಿಲಲು ಪುನಃ ಕೇದಾರನಾಥಸ್ಪ 

ಮಂದಿರವು ತೆರೆಯೆಣವುದು. ಆಗ, ಆಶ್ತ ರ್ಯವೆಂಬಂತೆಃ ಮಂದಿರದ ದ್ಹಾ ರಪು 

ಕಾರ್ತಿಕ ವರಾಸದಲ್ಲಿ ವಂಚ್ಚುವ ಸವಾಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಟ್ರಿ, 

ತಂಪ್ಪದ ನಂದಾ ದೀಪವು di ಉರಿಯಂತ್ಲಿ ರಂವುದನ್ಪ ಬ 

ie ) ಇದೊಂದು ಭಗವಂತನ ನೌಹಿಮೆಯಲವೆ ? ಈ ಅಚ್ಚ ದಿಯಗಿ 

ನಂದಾದೀಪವನ್ನ ನೋಡಿದ ಅಂದಿನ ಭಕ್ತರು ಕೃತಾರ್ಥರಾದನೆಂದು 
ವಿಸಂವರು. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ವಾತ್ರ: 

ವಃ ಶಾಖ ಕುದ್ದ ಶ್ಚಿತಿಯಕಾ ( ಅಕ್ಷಯ ತ್ರಿತಿಯಕಾ] ದ ಎಡಬಲ (ಮೇ ತಿಂಗಳೆ) 

ಯಾತ್ರಿಕರಿಗಾಗಿ "ಮುಕ್ತ. ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ದ ಪ್ರತಿಪದೆಯ  ಎಡೆಬಲ 

(ಅಕ್ಟೊ (ಬರ ತಿಂಗಳ) ಮತ್ತೆ ಮುಚು ವುದ. 

ಹನ್ನೆರಡಳಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ 

ಬರುವುದು ಬಹುಸುಲಭ ಈಗಂತೂ ಸುಗಮ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ವಂಂದಿರದ 

ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ತಲುಪುವವು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದರೆ ಸಾಕಂ, 

ಆದರೆ; ಈ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಕೇದಾರನಾಥ ತ ೇತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡ 

ಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಣದ ಅನುಕೊಲತೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದು. ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, 

ಮನೋಬಲ, ತಾಳ್ಮೆಗಳೂಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಲ್ಲಿಯ 

ವರೆಗಿನ ದಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಮ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ 

ದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅಭಿ ಗೌರಿಕುಂಡವೆಂಬುದೊಂದಂ ಚಿಕ್ಕಗ್ರಾಮ; 
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ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇ 

ವರೆಗೆ ೧೪ ಕಿ. ಮಿ. ಟ್ಟ” ಕಾಲು ಇಡಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕುದರೆ, 

ಮೇಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಿಸಂವುದಂ ಅನಿವುರ್ಯ. ಕಾಲು ದಾರಿಯ 

ಬಹಳೇ ' ಇಕ್ಕಟ್ಟು. ಅಂಕುಡೊಂಕಂ. ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿ-ಕಂದರಗಳು 

ನಡೆದಂ ಹೋಗುಂವರರಿಗೆ ವಮಂಂದಾಕಿನಿಯ:8 ರ IPE ಜೈ- 

ಕೇದಾರನಾಥ ಎಂಬ ಜೈಕಾರವೇ ಐಂದ್ರ. 

ಯಪಷಿಕೇಶದಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಗೌರಿ- 

ಕಂಂಡನವರೆಗಿನ ಸುವಣಾರು ೨೦೯ ಕಿ ದ ; 

ಖಾಸಗೀ ವಾಹನದಿಂದಾಗಲೀ ಕೃವಿಸಬಹಂದು. ೧೨ ತಾಸುಗಳಾದರೂ ಹೆ 

ಬೇಕಂ. ಬೆಳಗಿ ಗಿನಲ್ಲ ಯಾಮಿ ಕೇ ಶಿನ್ನ್ನಿ ಬಟ್ಟರ ಸಾಯುಂಕಾಲಿ ಗೌರಿಕ ೦೦೧೨ ಕ. 

ತಲಾಪಓಹೇದಂ. ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಹನ ಸಾಗುವಾಗ 

ಏನೋ ಒಂದು ತರಹದ ಭಯ. ಅಕ್ಲಯ ಜು ನೋಟ 

ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿಂ ಭಯವನ್ನು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ 

ಚಾಲಕನ ಚಾಕಚ ತೆ. ಧರ್ಯ ಮುಚ್ಚು ಎಂತಹವು. ನೆ ಖರಿ ುಧ್ಯದ ಬಲ್ಲ 

ಎಲಿಯೇ ಕ್ರಾಲಾದಿರೂ ಅಲಿಯ ಸಿಎಏೀಐಟ ಗೃಮಂದಭ ವಸತಿ ಮಾಡಲೇ 
ಸಿ ಆಸಿ ೧೧೨ ೪ ೪ 

ಬೇಕು. ಈ ವಕಾರ್ಗಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷಿದ್ದ. ಈ ವರಾರ್ಗ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಂ ಚಿಕ್ಕಃ ಎದ್ದರೂ ನಿತ್ಯುಪ ಯೋಗಿ ಸಾಐಣನಂಗಳು ಆಂತಹ 
ಭಿ 

ಅಟ್ಟಂಬಟ್ಟ ಅರಣದಲ್ಲಿ ಓತ ಲಭ್ಯ. 

ಘೂ ವಕರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಸ್ಮ ಜಗಳ ಪರಿಚಯವು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ 

ಉಪಯಂರಿಕ್ರವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಚಸಲಾಗಿದ. 

೧) ಸೋನೆ ಪ್ರಯಾಗೆ: 

ಕಂ ಹೊರಟರೆ ಮೊಬಲು ಸಿಗಂವುದು ಸೋನೆ ಪ್ರಯಾಗ. 

ಇದೊಂದು ಚಿಕ ಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ಯರಾತ್ರಿಕಿಲಿಗಾಗಿಂಪೀ ನಿರರ್ಜಾಣವಾದಿಂತಿದ. ಚಿಕ್ಕ 

ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲುಗಳೇ ಧರ್ಮಶಾಲ. ಸತಗಿ, ಹಾಸಿಲು, ಹೂದಿಯಂಲಂ 
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ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವರಂ. ಒಂದು ರಜಿಯೆನನ್ನಿ ಒಂದು ದಿನದ ಉಪ- 

ಯೋಗಕಾ ಗಿ ಒಂದೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ. ಅದೇನಂ ಹೆಚ್ಚ ಲ. 

ಅಂತಹ ಪರ್ವತದ ಮ್ಳ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಲಭಿದ 

ಬೆಲೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿ ಒಂದರಿ ಪುಣ್ಯ. ಯಾತ್ರಿ ಕರನದ್ದಿ ಶೋಷಣೆ 

ವಕಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಯಾತ್ರಿಕರ 

ಸೇವೆಯಂದೇ ತಿಳಿಯಂವರಂಿ. 

೨) ಗೌರೀಕುಂಡೆ : 

ತದನಂತರ ಸಿಗುವುದು ಗೌರೀಕುಂಡ. ಇದೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮವೆ. 

ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೂ ಬರುವವು. ಇಲ್ಲೊಂದಂ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಕುಂಡ, 

ಮುಗ್ಗು ಲದಲ್ಲಿ ಯೇ ಬರ್ಫೆಸದೃಶ್ಯ ಶೀತಲ ವಂಂದಾಕಿನಿ ಭೋರ್ಗರೆಯಂವಳಂ. 

ಕಂಂಡದಲ್ಲಿ 'ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು. ಗಂಪ್ರವಾಗಿ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ನೀರಂ 

ಹರಿದು ಬರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಕುಂಡವನ್ನು ಅವ್ಳು ತಕುಂಡವೆಂದ ಹೂ ಕರೆಯುವರು. 

ಅಸಂಖ್ಯ ಯಾತ್ರಿ ಕರು ದಿನೇಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಳುಗುಹಾಕಿಡರೂ ನೀರಂ ಸ ಚ್ಚ 

ವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೌರೀ.ಂಡ 'ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಎಶ್ರಾಮ ಸ್ಥಳ. ಊಟಿ 

ವಸತಿ, ತಿಂಡಿ ಶಿನಸಂಗಳ. ಲಭ್ಯ. ಕ a ಅಲ್ಲ ಯದರಿ ಊಟವಲ್ಲ ಬದುಕೆ 

ಗಾಗಿ ಊಟ. 

ಗೌರೀಕುಂಡದಿಂದ ೧೪ ( ಹದಿನಾಲ್ಕು )ಕಿ, ಮಿ, ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಲು 

ನಡುಗೆಯಿಂಂದ ಸಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ- 

೧) ರಾಮ ಬರುವಾ £ 

ಗೌರೀಕುಂಡದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಏಳು ಕಿ. ಮಿ, ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದಾರಿ 
ದುರ್ಗಮ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು. ಒಂದೆಡೆ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ, 

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 'ಪಾತಾಳವನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಳ್ಳ. ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಂ 

ಯಾವಾಗ ಕಳಚಿಬೀಳುವವೋ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ, ಆದರೂ; "ಜೈ ಕೇದಾರನಾಥ' 
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ಎಂದಂ ಜೈಜೈ ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ದಾರಿಯ ದಣಿವು, ಭಯಂ. ಕಡಮೆ ಸ 

ಯಾಗಂವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. | ರಾವಂಬರುವಾವನ್ನು ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ 4 

ಯಾತ್ರಿಕರು ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹಾಕುವುದು ಹ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ 

ಮನೆ ಗುಡಿಸ ಲಗಳೂ ಲಭ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ.ಕಗ್ಗು ಗಿ ಕಂಡರೂ 

ತಂಂಬಾ ಪ್ರಾವಕಾಣಿಕರು. ಕಳ್ಳ ರಾಕತನವನ್ನು ಅರಿಯರಂ. ಪ್ರಾವಕಾಣಿಕ 

ತನವೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಅವರ ನಡೆನಂಡಿ. 

೨) ಗೆರೂರ ಚಟ್ಟ ಃ 

ರಾಮ ಬರಂವಾದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ. ವೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗರೂರ ಚಟ್ಟಿ 

ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕು ವುದಂ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವ ತಂಗಿ, ದಜೆವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 

ಬಹುದಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಡಿ ಚು EN ERE. 

ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಂದುವರಿದರೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ. 

ಗರೂರಚಟ್ಟಿ ಯಿಂಂದ ಕೇದಾರದ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿದಾಗಿರಂವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ; 

ಎರಡು ಸಾವಿರದಡಿ ಎತ ಶ್ರರಕ್ಕೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗವೂ ಬಹಂ ಬದಲಿ 

ದಟ ಅರಣ್ಯ ಹಿಂದಂಳಿಯಂವುದಂ. ಮುಂದುಗೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚ್ಛಾ ದಿತ 

ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೃದಯ ಅರಳಂತ್ರ ದೆ. ಮನಸ್ಸು ಗರಿಗೆದರಿ ಹಾರಂ 

ತ್ತದೆ. ನ ಕೊಳ್ಳ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನವರ್ಮ ಸಂಗಾತಿ 

ಮಂದಾಕಿನಿ. ಅವಳೇ ನವಂಗೆ ಕೇದಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಕಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿ, 

ಹರ್ಷದಾಯಿಂನಿ. 

ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ. ಹೆಪು ಬ್ಬಗಟ್ಟುವ ಚಳಿ. 

ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಲೀ, ಯಾತ್ರಿಕರಾಗಲೀ, ಬಟೆ 3 ಬರೆಗಳಷ್ಟೇ 

ಯಲ್ಲ, ಪಾದತ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಪೂಜಾವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ 

ವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು, ಹವಾಮಾನದ ಗುಣಧರ್ಮದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 

ಪಂಡಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಉಂಟಂ. ಯಕಾತ್ರಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದುಗಿ ಪ ಪಂಡಾಗಳ 

ಲಸವೂ ಅವಸರ-ಅವಸರ, 
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ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚ-ಕೇದಾರಗಳೆಂದಿರುವವು. 

೧) ಫೇದಾರನಾಥೆ 

ಇದುವೇ ವಣಖ್ಯಿ ಕೇದಾರನಾಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ 

ಲಿಂಗ, ಈತನನಲ್ನಿ ಜ್ಯೊ *ತಿರ್ಲಿಂಗನೆಂದಂ ಕರೆಯುವರು. 

೨) ಮಧಥ್ಯಮಹೇಶ್ವರ : 

ಇದು ನಾಲಾಚಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಸುವಕಾರು ೨೫ ಕಿ.ಮಿ. ಹಾಗೂ ಊಖ- 

ಮಠದಿಂದ ೧೨ ಕ್ಕಿ ಮೀ, ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಗರೂಪ, 
೩) ತುಂಗನಾಥ : 

ಇದು ಜೋಷ್ಠಾ ದಿಂದ ೫ ಕಿ.ವಿ. ಹಾಗೂ ಊಖಿಮಂದಿಂದ ೩೨ 

ಕಿ ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. "ಇಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪ. 

೪) ರುದ್ರನಾಥೆ: 

ಇದು ಮಾಲಚಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦ ಕಿ. ಮಿ. ದೂರ. ಇಲ್ಲಿ 

ಗೂಳಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೋದ್ಭವ. 

೫) ಕಲ್ಮೇಶ್ವರೆ 4 

ಈ ಸ್ಥ ಳವು ೯ ಕಿ. ವಿ. ದೂರವಿರುವ ಹೆಲಂಗ ಚಟ್ಟಿಯ ವಿರಂದ 

ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದು” ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿ ಹರಿಯುವುದು. 
ಇಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಯ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗರೂಪ. 

 ಕೇದಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ ಉತ್ತ ರ ಖಂಡದ ) ಅಂತರ 

ಈ ತೆರನಾಗಿರುವುದು. | | 

೧) ಹೃಷಿಕೇಶ : ಸ ೧೪ ಕಿಮಿ. ಕಾಲುದಾರಿ. 

೨೦೯ ಕಿ.ಎಿಂ. ಬಸ್ಸುದಾರಿ. 
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೨) ಬದರಿ: .. ಬಳ ಕಿ.ವಿಂ. ಕಾಲುದಾರಿ. 

| ೨೨೯ ಕಿ.ಮಿ. ಬಸ್ಸುದಾರಿ, 

೩) ಗಂಗೋತ್ರಿ : ೧೪ ಕಿ.ಎಂ. ಕಾಲಂದಾರಿ. 

ರೀ ಕಿ.ಮಿ. ಬಸ್ಸುದಾರಿ. 
೪) ಹರಿದ್ವಾರ ೧೪ ಕವಿಂ. ಕಾಲುದಾರಿ. 

೨೩೩ ಕಿ.ವಿಂ. ಬಸ್ಸುದಾರಿ. 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರುವೆ. 

ಶೀ ಕೇದಾರನಾಥ 

ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಇರದಂ ಮೂರುತಿ ಶಿವನದು 

ಕಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಯೆಂ ಮೂಡಿ ಬಂದಿಹ ಮೂರು ಭಂಜಗಳದಾಕ್ಕ ತಿ 10೪ 

ಡುಬ್ಬದಾಕಾರದಲಿ ಕಾಣುವ ಶಿವನ ಲಿಂಗವೆ ಭಾವಿಸಿ 

ಹಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟಿ ತು ಭಕ್ತ ಮನದಲಿ ಲಿಂಗವೀಶ್ವರವೆನ್ನಿ ಸಿ 1೨೫ 

ಹಿಮದ ಬಂಡೆಯ ಮೇರಂ ಪರ್ವತ ರಂದ್ರ ನೋಟದ ಘಟ್ಟ ದಿ 

ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತಲಿ ನಿಂತರ ರಕ್ಷಿಪ ಲಿಂಗರೂಪದಿ ಬೆಟ್ಟದಿ ॥೩,॥ 

ಪಾಂಡಂ ತನಯರಂ ಬಂದರ ನಿಂದರು ಶಿವನ ಕಾಣಲು ವಂಕ್ರಿಗೆ 

ದಂಡಂ ದನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆ ಭೀವಂಹಿಡಿದನಂ ಗೂಳಿಯ ॥೪॥ 

ಕೈಯಂ ಜಾರಲು ಗೂಳಿಯೋಡಲು ಡುಬ್ಬ ಹಿಡಿದನಂ ಬಲ್ಲವ 
ಗಾಯಂವಾಯಿಂತಂ ಗೂಳಿ ಡುಬ್ಬಕೆ ಭೀವಂಬಲಯಂಂತ ಶಕ್ತಿಗೆ ॥೫॥ 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ. 

ಶಿವನ ರೂಪದ ಗೂಳೆ ಡುಬ್ಬವು ಲಭಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ ತಂ ಭೀಮಗೆ 

ಶಿವನ ರೂಪದ ಗೂಳಿ .ಮೋತಿಯಂ ಜಾರಿ ಹೋಯಿತು ಬೇರೆಡೆ ॥೬॥ 

ನರ ನಾರಾಯಣ ರೂಪವ ಧರಿಸಿದ 
ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಳ್ಬಗೆ 
ದ್ವಾರವು ಮುಕ್ತಿಯ ಸನಿಹದಿ ಕಾಂಬುದಂ 

ಆದರದಿಂದಲಿ ನವಿಂಸಂವ ಭಕ್ತಗೆ ೭h 

—e— 



N
O
R
 

A 

TF
 

ಕ
ೆ
 

Ne
 

|
 

ಹ
ಾ
 

ಶ
ಿ
 

ನ
 

ಟ್
ಟ 

$e
 

H 
|
 

17
71
 

V
A
 

ಗ 
p
b
s
 

4 
W
e
 

f
o
d
 

ಸಣ
್ಣ
ಿ 

ವ
 

K 
ಇ
ರ
 

ತ
ಿ
 

[
ಧ
ಃ
 

F
h
,
 

[W
W 

A
N
 



೧೨. ಫೀ೨ಫ ಫೃಷ್ಠೆ ಶ್ವರ. 

ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಜ್ಯೊ ತಿರ್ಶಿಂಗೆಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ ನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ನಂತರ ಈ ಜ್ಯೊ ೇತಿರ್ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯಾತ್ರೆ ಯು ಸಫಲ 

ವಾದಂತಲ್ಲವೆಂದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ.  ಹನ್ನೆ ರಡನೆಯ ಜ್ಯಾ ೇತಿರ್ಲಿಂಗದ 

ವೈ ಶಿಷ್ಠ ವೇ ಇದಂ. 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಃ ದ ಔರಂಗಾಬಾದನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿ ಗೆ ಸುಮಾರಂ: 
೩೦ ಕಿ. ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ "ವೇಳೂರ' ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಯ 

ವೆಂಬ ಪವಿತ್ರಸ ಸ್ಪಳವಂದುಂಟಂ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಫೃಷ್ಟೆ "ಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ವಿರುವ. -.... 
ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆ ಲೆ; 

ಈ ಈಶ್ವ ರಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ದಂತ ಕಥೆಗಳೂ, ಸ ಸ್ಥ ಛ ಪುರಾಣಗಳೂ 

ಹಿ ಅವುಗರನ್ನಿಲ್ಲ ಲ್ಲಿಸ ಸ್ಲೂ ಲವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ ಣಿ 

9) ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಗೂ ಎಂಬ ಆದಿವಾಸಿ 

ಜನಾಂಗ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿತು. ನಾರಗ ಸ್ಥ ಳವೆಂದರೆ " ವಾರುಳ'. ಅದೇ ಬರಬರುತ್ತ 
"ವೇರುಳ' ವೆಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಲಂ ಸಾಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
"ಏಲಗಂಗಾ' ಎಂಬ. ನದಿಯೌಂದುಂಟು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಈ ನದಿಯ 
ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ ಪ್ರಯುಕ್ತ . "ಏಲೂರಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು 
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು "ಏಲಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನಂತೊ 
ಆ ರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿ ' ಏಲಾಪುರ' ಇಲ್ಲವೆ " ಲೂರು * ಅಥವ, 
ವೇಳೂರಂ. 



೧೦೨ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಒಂದಂ ಸಲ ಈ ಏಲಂ ರಾಜನಂ ಬೇಟೆಯಣಡುತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಖಷಿಗಳ ಆಶ್ರವಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು, ಆ ಖುಷಿಗಳಂ 
ಶಾಪವಿತ್ತಿರಂತೆ, ಆ ಶಾಪದಿಂದ ರಾಜನ ಮೈತುಂಬ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ 

ವಂತೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಆತನಂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ 

ನೀರಂಸಿಕ್ಕ ಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು. ಆಕಳೆ ಖುರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರ?ವ 

ದ್ರವವನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡನಂತೆ. ಆಗ ಆತನ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ 

ಕೀಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಾಯಂವಾದವಂತೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡಂ ಆಶ್ಚ ರ್ಯಗೊಂಡು 

ರಾಜನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು; ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಪ್ರಸನ್ನ 

ನಾಗಿ. ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಅಷ್ಟ ತೀರ್ಥಗಳನ್ಲ ತಂದಂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸರೋವರ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದನಂತೆ. ತದನಂತರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸರೋವರವೇ ಶಿವಾಲಯ 

ವಾಯಿಂತಂತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಏಳಾ ಸ್ಥ ಛವು ಕ್ರಿವಿಂನಾಶಕವೂ, ಪ್ರಣ್ಯದಾಯಕವೂ 

ಎನಿಸಿತಂ. | 

೨) ಈ ಶಿವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಂ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯೂ 

ಉಂಟಂ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರು ಲೆತ್ತವಾಡುತ್ತ 

ಕುಳಿತಾಗ, ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಳಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು 

ಬಂದಂ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಭಾಗದ ತಂಪು ಹವೆಯ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ 

ಬಂದಂ ಕುಳಿತನಂತ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥ ಛಕ್ಕೆ "ಮಹೇಶ ವರೌಳು' "ಮೈಸ ಮೌಳಿ' 

ಎಂದು ಹೆಸರಂ ಬಿದ್ದಿತು. ಶಿವನನ್ನು ಹಂಡುಕುತ್ತ ಬಂದ ಪಾರ್ವತಿಯಂ 

ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಳಂ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಂ ಬೇಡರ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿಯಂ 

ಬೇಡತಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥ ಛವನ್ನ. ಕಾವ್ಯಕ ವನವೆಂದು 

ಕರೆದರಂ. ಒವೆ್ಠಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಲು, ಶಿವನಂ ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ 

ದಿಂದ ಭೂವಿಂಯನ್ನು ಪ್ರಹಾರ ವಠಾಡಲು ಪಾತಾಳದಿಂದ ನೀರು ಪುಟಿದೆದ್ದು 

ಬಂದಿತು. ಇದನ್ನೇ ಶಿವಾಲಯ ತೀರ್ಥವೆಂದಂ ಕರೆದಿರುವರಂ, 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ೧೦೩ 

ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯಂರಂ ಕಾವ್ಯಕ ವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಾದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವನೆಂಬವನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು, ಆತನಂ 

ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನಂ. ನಂತರ ಅವನಂ 

(ಅವಳ) ಶಿವಾಲಯ ತೀಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು (ಳು) ಶಿವನಂ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವಳ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ "ಇಲಾ' ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಆಗಿದ್ದರ 

ಈಗ ಅವನನ್ನ (ಅವಳನ್ನು) ಶಾಪವನುಕ್ತಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ “ಏಲಗಂಗಾ' 

ಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಏಲಗಂಗಾ ನದಿಯು ಕಾಮ್ಯಕವನದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ 

ವಂದೆ ಧಾರಾ ತೀಥವೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿ ವೇಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಂಂದೆ 

ಹರಿದಂ ಹೋಗಿರುವಳು. 

ಪಾರ್ವತಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಕುಂಕುವಂ ಮತ್ತು ಕೇಶರ (ಘ್ರಸೃಣ)ಗಳ 

ಮಿಶ್ರಣ ವಾಡಿ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಿವಾಲಯ ತೀರ್ಥದ 

ಜಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಲಗೈ ಆರಕ್ತ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತಿಕ್ಕಲು, ಚಮತ್ಕಾ ರವೆಂಬಂತೆ 

ಅವಳ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿಯ ಕಂಂಕುಮ ಕೇಶರಗಳಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, 

ಆ ಲಿಂಗದಿಂದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಶಿವನು 

ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಅಗಮ್ಯ ಲಿಂಗವು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು 

ತ್ರಿಶೂಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಜಲೆಯ ಸರೋವರ 

ವುಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿತು. ಎಂದಂ ಹೇಳಿದನಂ. ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ 

ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿವ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ಒಂದಂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು. ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದಳು. ಆ 

ಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ "ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರ' ನೆಂದಂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ 

ಫೃಸೃಣ (ಕೇಶರ) ದ ಹ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು 

ಫೃ ಸೃಣೇಶ್ವರ (ಫೃಷ್ಟೇಶ್ವರ) ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ರೂಡಿಯಾಯಿತು. 
4 



೧೦೪ 
ಜ್ಕೊ ಗ 

ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಹೀಗುಂಟು: ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವೇಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಸಂಧರ್ಮನೆಂಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಸ ನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಸುದೇಹಿ ಎಂಬ : ಪತ್ನಿ. ಫಹ 
Wi ಮಕ್ಕಳಾಗದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಫೃಸೃಣ್ಯಳನ್ನು 

ಸ ಗಂಡನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪಶ್ಚಿಯನ್ನಾಗಿ ತ ತಂದಳು. ಫೃಸೃಣೆ ಒಕ 
ಶಿವಭಕ್ತ ಛು, ಅವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಣ್ಣಿನ ೧೧೧ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಾ 
ಅವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಪಾರ್ಥಿವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ 7 ಸಸ್ತಬರದಲ 
ವಿಸ ರ್ಜಿಸುತ್ತಿ ದಳು. ' ಶಿವನ ಅನಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಎಐ ಒಂದು ಗಂಡು ವಂಗು 
ಹುಟ್ಟಿ ತಂ.ಇದು ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಸ RR ಸಹಿಸ ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸವತಿ ಮಾತ್ರ ರ 
ಹೆಡಯಾಡಿತಂ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಂ : ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಳು. 
ವ೭ರಂದಿನ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಘುಸ್ಥ ಣಾಳು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು. ವಾಡಿ 
ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಗ ತನ್ನ ಮಗನ ಶವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ 
ತೇಲುತಿ ತ್ರಿ ರಂವುದನ್ನು ಕಂಡಂ ಭಯಂ ಜಾ ಆಗ ಶಿವನಂ ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ನಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ದಿವ 
ಜ್ಯೊ ಆತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತು ಂಬಿಟ್ಟನಂ. ಸಂದೇಹಿ 
ಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ತಯಾರಾದ ಶಿವನನ್ನು, ಫೃ ಸೃಣಾಳೇ ಅಂಗಲಾಚಿ 
ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ' ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು, ಶಿವಭಕ್ತ ಳಾದ 
ಘೃಸ್ಫ ಣಾಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ೨ವನಂ ಇಲ್ಲಿ ಫು ಸ ೃಣೇಶನಾಗಿರುವನಂ. 

“ಫೃಷ್ಠೆ ಪ್ಲೇಶಾಖ್ಯಾ ಯವಿಃದಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಂ ಮುನಿರೀಶ್ವರಾ; 
ತದೃ ಷ್ಟ 4 ಪೊಜಯಿತ್ತಾ ಹಿ ಸುಖಂ ಸಂವ ವರ್ಧತೆ ಸದಾ” ॥ 

(ಎಲ್ಫೆ ಆಟ ಈ ಫ್ಫು ಷ್ಣೆ ಶ್ವ ರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದರಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದ" ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖವರ್ಥಿಸುವುದು) ಹ 

ಕಃ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 
ಇದೊಂದು ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಕಸಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಟರ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೆರೆಗೆ ಆತನ ಕಕ್ಕ ನ ವೇಗ ಕ್ಸ ಷ್ಣ ರಾಜನೆಂ ಈ 
ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದೊಂದು ವಾಸ್ತು 
ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೆಯ ಹೆಗ್ಗು ರಂತು. | 



ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ೧4 ೧೦೫ 

ವಾಲೋಜಿ ಭೋಸಲೆ ಎಂಬ ಶಿವಭಕ್ತ ವೇಳೂರ ಗೌಡ. 
ಫೃಷ್ಟೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಗೌಡನಿಗೆ ದ ದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆ 
ಚಾ ಸಿಕ್ಕಿ ತಂತೆ. "ಆ ಧನದಿಂದ ಆತನಂ-: ಮಂದಿರವನ್ನು ಜಿರ್ನೋದ್ರಾರ 
ವಕಾಡಿಸಿದನಲ್ಲದೆ ಶಿಖಣಿಸಿಂಗಾರಪೂರ ಎಂಬ ಕೆರೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದನಂತೆ. 
ನಂತರ ಭೋಸಲೆ ವಂನೆತನದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯ ಕ್ಷ ಶಿವನೇ ರೆವತರಿಸಿ ಆ 

ವಂಶವನ್ನು ಉದ್ದ ರಿಸಿಬನೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ. 

ಗೌತವಿಂ ಬಾಯಿ: ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳಕರ ಅವರು ಈ 
ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾ ರವನು _ವಾಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದ್ದೆ ವಂಂದಿರದ ಎತ್ತರದ 
ಕಟ್ಟ ಡದ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು “ಕಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ. ಕಟ್ಟಿ ಸಿದರಂತೆ. ಮೇಲ್ಬಾಗ 

ದಲ ದಶಾವತಾರದ" ವರಿತ್ರು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಮಿಗ 
ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿ ರುವರು. 

ಲಕ್ಷವಿನಾಯಕನ ೨೧ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಪೀಠಸ್ನಾನ. ಆ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊದಲು ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ವಕಾಡಿಕೊಂಡೇ ಶಿವಲಿಂಗ 
ದರ್ಶನ ವಣಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಟು. ೬೨4. 

ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ. 
ದೇವಸ್ಥಾ ನಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪಕ ಮಂಡಳಿಯಿದ್ದು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ 

ಸುವ ವಸ್ಥಿತ ತವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡಂ ಹೋಗುವುದಂ. ದಿನನಿತ್ಯ ಎರಡು 
ಸವಯ ನಗಾರಿಯ ಧ್ವ ನಿ ಮಾಧರ್ಯದಿಂದ ವೂಜೆ, ಆರತಿ ಜರಂಗಂವವು. 
ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವವರು ಗರ್ಭಗಂಡಿಯು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಂಟಂ,  ಶರ್ಟಗಳು ಇರಕೂಡದು. ಸೋಮವಾರ, 
ಪ್ರದೋಷ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಬಹಳ, ನಿತ್ಯ 
ದಟ್ಟ ಣೆಯ ಉಂಟಂ. 



ಶ್ರೀ ಫೃಷ್ಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿರುವೆ 

ಶ್ರೀ ಫೃಷ್ಣೇಶ್ವರ 
ಕಂಂಕಂವಂ ಕೇಶರ ವಂಶ್ರಣ ಮಾಡುತ 

ಅಂಗ್ಳೆ ತಳದಲಿ ಹಿಡಿಯುತ ಪಾರ್ವತಿ 

ಶಂಕರನೆನ್ನುತ ಜಲಸಿಂಪಡಿಸಲು | | 

ರಂಗವು ಮಂತ್ರಿ ತಂ ಗೌರಿಯ ವದನಕೆ 10h 

ನಿರ್ಮಿತ ಗೊಳುತಲಿ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವು 

ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಆತ್ಮಾನಂದದ 

ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿತು 

ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ಶಿವಲಿಂಗೆಂಬುದು | HH 

ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗಕೆ 

ಫೃಷ್ಣೆ ಶನ್ನುತ ಪಾರ್ವತಿ ಕರೆದಳಂ 

ಹರ್ಷವ ಪಡುತಲಿ ಶಂಕರನೆದುರಲಿ 

ದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಲಿಂಗವ ನೆನೆಯಂಂತ EW 

ವಂಿನಿಗಳೆ ಯತಿಗಳೆ ಯಷಿಗಳೆ ಕೇಳಿರಿ 

ಜನಗಳೆ ಭಕ್ತರೆ ಮತ್ತಾಸಕ್ತರೆ 

ಮನವನ ಕೊಡುತಲಿ ಯರ್ಚಿಸಿ ಲಿಂಗವ 

ಜನಿಸಂತಲಿರುವವು ಸುಖಸಂತಸಗಳು ॥೪॥ 

ಆಧಾರ : 

೧) ಪುರಾಣಗಳಂ. 

. ೨) ಸ್ವಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ದೊರಕಿಸಿದ ಮಾಹಿ. 

೩) ಇತಿಹಾಸ, | 
—ಮಂಕ್ರ್ತಾಯ- 



ಅಭಿಪ್ರಾಂರಂ 

ಈಶಾವಾಸ್ಯವಿಂದಂ ಸರ್ವಂ 

ಯತ್ನಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ 

ಎಂದು ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ- 
ದೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಶಿವ ಪರವಕಾತ್ಮ ಅಣಂರೇಣಂ ತೃಣಕಾಷ್ಟ- 

ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. | 

ಈಶ್ವರನು ವಿಶ್ವರೂಪಿ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ವಿಶ್ವೇಶ. 
ಣ್ ೮ _ರಿ ೯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿ ತಿ-ಲಯ ತತ್ವಗಳ ಮೂರ್ತಿವಂಂತ ಸ್ವರೂಪನು. 

ಶಿವ ತತ್ವವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಕಾಗಿದೆ. ವಂಂಗಳಕಾರಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಶಿವಂ 

ಭದ್ರಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಷಿ, ವಂನಿ ಹಾಗೂ 

ತಪಸಿ ಗಳಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸಂಂದರಂ ಎಂದಂ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಲಿಂಗ ಶಬ್ದದ ಮ ಯು ಸುಪ್ರಭೇದಾಗಮದಕಲ್ಲಿ-- 

“ಲಯಂಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ಭೂತಾನಿ 

ಸಂಹಾರೀ ನಿಖಿಲಂ ಯರಿತಃ 

ಲು ಲ್ಲ ಆ ಠ್ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಂ 

ತಸ್ಮಾತ್ ಲಿಂಗಂ ಉದಾಹೃತಂ” 

ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ 

ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಂತ್ತದೆ. : ಆದ್ದರಿಂದ 
ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಹೆಸರು. 



ಧಿ ಬ ಚ ಚೂ ಕ 1 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟು ರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ 'ಕರುಣಾವ:ಯ ಮೂರ್ತಿ” 
ಯಾದ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನು ಚ್ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋ ತಕವಾಗಿ ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. ಫ್ರಾ 1 ಇತ ಸೃಕ್ಟ 

ಶಿವನನ್ನೇ ಜಗತ್ತೆ ತ್ರಿಲ್ಲವೂ ಆಧಾರವಾಗಿ: ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ 

( ಶೇತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಶಿವಃ ) ಈತನಿಗೆ ಶಿವನೆಂದು ಹೆಸರು. ಲೋಕ pd 
ವನ್ನು  ಬಯಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ( ವೃಷ್ಟೀತಿ ಶಿವಃ.) ಶಿವನ' 
ಪ್ರತ್ಯ ರೊಪ ಪದ ವರ್ಣನೆ ಭಯಂಕರವೂ, ಓಡೂಾನಕವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ 

ಮೋಹಕವೂ ಜಕರ್ಷಕವೂ ಆಗಿದೆ. ನ , 

ಶಿವ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ | ಕ್ರೀಯಸೊಂ, 

ಶಿವಂ, ಭದ್ರಂ, ಕಲ್ಕು ಣಂ ಮಂಗಳಂ -ಶಂಭಂ"” ಎಂದು ಶಿವ ಶಬ ಕ್ಕೆ 

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿ ದಾರೆ. ಶಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಶಂಕರ: 

ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. - | ಸ ಬ್ ್ 

ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾ ಣಕಾರಿಯಾದ "ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮೆ- 

ಯುಳ್ಳ ಶಿವನ ಹನ್ನಿ Eo ಜ್ಯೊ *ೇತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ 

ಈ ಲೇಖಕರು ಈ ಈ ಹೊತ್ತಿ ಲ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ." 

ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ, ಭೌಗೋಲಿಕ. 
ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ. ಪೌರಾಣಿಕ: ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. | 

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ರದಲ್ಲಿ ಯ ಹಿಮಾಲಯ" ಹ್ 

ಇರುವ ಕೀದಾರನಾಥದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಮೇಶ್ವ ರದ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 

ಜ್ಯೊ ೇತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಂ. Ff ತ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೊ ಸೀತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಸುಪ ವಸ್ಥೆ 

ಯಲ್ಲಿರುವ ೫ ಜ್ಹಾಲಾವಖಿಯು ಉದ್ರೇಕ ಸ್ಥಾ ನಗಳಿಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾ 
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ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಭೆಕ್ರ ರ ಇಷಾ ರ್ಥಗಳನ್ನು ̀ ಈಡೇರಿಸುವ 

ಕರುಣಾಮಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಫಹ ಶಕ್ತಿ ಯ 

ದ್ಕೊ ತಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹ ಸತ ಚಲ್ಲು ಹ 

ಇವು ಅದ್ದು ತ ಹಾಗೂ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮೆಯಃಳೈ ವು 

ಶಿವನು ನಿರಹಂಕಾರಿಯೂ ಆಹು ನಿರಂಕಾಶನೂ- ಅಹುದು, 

ಭಕ್ತಾ ಧೀನನು ಅಹುದು, ಸುರರೇ ಇರಲಿ, ಅಸುರರೇ ಇರಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ 

ಮೆಚ್ಚಿ ವರಕೊಡುತ್ತಾ ನೊ ಆ ವರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ 'ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿದೆ. ದುರುಪಯೋಗ ವಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ದುಷೃ ತ್ಯ ಮಾಡಿವವರು ದುರ್ಧರ ಸಂಕಟಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಜೊ ತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿರುವ ಸ್ಥಾ ಸಾನಗಳು- ಭಕ್ತ ರಂ. ಹಾಗೂ ಖಷಿ 

ಮುನಿಗಳು ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ಶಿವಸರಮಾತ್ಮ ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಗ
ೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ 

ಅವನ ಭವ್ಯ. ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯವಂಯಂ ದರ್ಶನ “ಪಡೆದ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. 

ಸೋಮನ ( ಚಂದ್ರನ ) ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿಗೊಲಿದು, ' ಅವನಿಗೊದಗಿದ 

ವಿಪತ್ತ ನ್ನು ದೂರವರಾಡಿ (ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ) ಸೋಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

ಯಂತೆ ಶನ » ಜ್ಯೋತಿರ್ಶಿಂಗವಾಗಿ ನಿಂತ ತಾಣವೇ ಇಂದು ಸೋಮನಾಥ 

ವಾಗಿದೆ, ; 1.4. ಚ 1. ತಾಷ್ಟಿ 1 | 

' ಅರ್ಜುನನರಿ ಶೀತೈ ಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು 

ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ-ಒಅ ಲಸಿಕೊಂಡಸ್ಗು ಳವೇ ಶ್ರೀಶೈ ಲಮಲ್ಲಿಕುರ
್ಜುನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, | 

ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆ ರಡು' ಜ್ಯೊ *ತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಕು” ವೆ ವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ 

ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಟಿ ವೆ - ಅವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಲೇಖಕರಂ 2.21 ಸಂಕಲನ 

ಮಾಡಿ ಓದಂಗರ ವಂನ ಮುಟ್ಟು ವಂತೆ ಮನಮೆಚ್ಚು ವಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, 



೧6 
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿದ ದಿ. ಕೇಶವ ಶವರ್ಕಾ ಗಲಗಲಿ 
ಯವರ ಪುತ್ರರಾದ, ವಂತು ರ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಃ ಸಿಸಿದ್ದ ದಿ... 6೮. ಜಿ ೋಶಿಯವರ ಸಹೋದರರಾದ Ot N. K. ಜೋಶಿ ಯಂವರೂ ಕೂಡ ವಂಶಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಒಂದ ಸಾಹಿತ [ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಕ್ಸ ಹಿಮಾಡಿ ಎಂಂನ್ನ ಡೆದು ಸಾಹಿತ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸೆ ಸೇವೆ ಸಿಲ್ಲಿಸಂತ್ರಿ ದ್ದಾ ರೆ, 

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ವಂಹಿಮೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆಯೆನ್ನು ಚೌಪದಿ ಹಾಗೂ ಷಟ್ಟದಿ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಓದುಗರ ಇ ವರನ ತಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಹನ್ನೆ ರಡು ಜೊ ್ಯತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನವಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಲೀ N. "ನ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ನಾವು koi ಕ್ಸ ತಜ್ಞ ರಾಗಿ- ದ್ವೇವೆ. ಅವ “ಗ್ಗೆ ಶಿವಂ ಶುಭಂ ಕರೋತು. 

ಇತ್ತಿ 
ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ನಾಯ್, ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಮನಗರ ಲೈನಬಜಾರ | | ಬಿ. ಎ. ಎಲ್ಲ್.:ಬಿ, ಧಾರವಾಡ ೫೮೦೦೦೧ : ವಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ೧೫-೧೨-೧೯೯೯ : 

ಸದಸ್ಯರು; 



-ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ- 

ಭಾರತದ ಆಸಕ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ 

ಮಹತ್ತರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾ ನವಿದೆ. ದೇಶದ 

ವನ್ನು, ಭಾವೈ ಕ್ಯವನ್ನು, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಿಸಿಕೊಂ! 

ಪಾತ್ರ ವಂಹತ್ವದ್ದು. “ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ' 

ಎಂಬ . ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ನವ್ಮ ಪ್ರಾ 

ಹರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುದ್ದಿ 0 

ಮಂಡೂಕನಂತಾಗಬಾರದಂ. ದೇಶವನ್ನು ಸಂ 

ಸ್ವಭಾವ, ಭಾಷೆ, ಇರುವಿಕೆ ವಂಂಂತಾದವುಗಳ 

ಬೆ:ಕೆಂದು ಅವರು, ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂ: 

ಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೇರಿ 

ಗಳನ್ನು ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ನಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ 

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಳು ಬೆಳೆಯಂವಂತೆ 

ಸಾಗರವನ್ನು ಸಫಲವಾಗಿ ಈಸಿಯೇ ಪರಮಾರ್ಥ 

ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರಂ. 

ದ್ಲಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಯಾತೈಯ 



ಬರಹದ ಶೈಲಿಯು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟ 
ಸರಳ ವಂತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡರಿಎಲ್ಲರ 

ತ್ತದೆ. ಎರಡಂ ರಿಯ ಜೀವಿಗಳಾದ ದಿ. ಎ 

ದಿ. ದಿ. ಸತ್ಯ ಕಾಮರ - ಒಡನಾಟದೊಡನೆ ಅವರು ತಃ 

ಕು ದುರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದು ಕವಂನೀಯವೂ 

ವಜೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾಗಿರಂವ ದಿ. ಪಂಡಿತ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವೇ ಆದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 

“ಜೊ *ತಿರ್ಲಿಂಗ”ವೆಂಬ ಕೃತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥ 
ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸ: 
ಸ್ವರೂಪಿ ಪರವಕಾತ್ಮನಂ ಆವರ ಈ ಸೇವೆಯ 
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೆ 

೨೦-೧೨-೧೯೯೯ ಸಂಯ 
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art of writing. 

We friends had a jolly club and he was or 

club. We usually were meeting on Sunday and F 

Once ii was decided to take a trip of Southern ಓ 

and visiting temples in this part. We reques! 

programme and give us details about the journée 
half sheet giving all the details of the temples al 
and chalked out ೮ programme to travel by a : 
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our friends were after him fo write something ir 

useful for the public at large. He was instigated 0 

as Jyotirling. He casually wrote a letter to the Ti 

Tirupati and he got an encouragement to F 

describing 12 Jyotirlingas. This book was appre 



೧೭೦ | ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಘನಶಾಮ ತಿರುವೆಂಗಳ, ಮೂರ್ತಿಯ 
ಮನದಣಿಯೆ ಹೊಗಳಿರೆಲ್ಲಾ 7” ೧೭ 

ಭೂವೈಕುಂಠಾವಿದೆಂದು, ಸಾರಿದ 
ಭಾವಿಕ ಭಕ ಬಂಧು 

ಶ್ರೀವಾಯುಜಾತ ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ 
ಗೋವಿಂದ ನಿತಾ ನಂದ 

೧೮ 

ಸೇವಕ ಜನರ ಪ್ರೀಯಾ ಅರುಣರಾ 
ಜೀವಲೋಚನ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ 
ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ, ದೇವರಿಗೆ 
ಕಾವ ಗತಿಯೀವ ದೊರೆಯು " 

(೯ 

ಕಶ್ಚಿ ಜ್ಹೀವನು ಎನ್ನದೆ ನನ್ನನು 
ನಿಶ್ಚಯದಲಿ ಹೊರುವನು 
ಆಶ್ಚ ರ್ಯಚರಿತ ನೋಡಿ, ನಿಜ ಶರಣ 
ವತ್ತಲನ ಬಲು ಕೊಂಡಾಡಿ 

೨೦ 

ಆರಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲೆನಗೆ, ದ್ರಾವಿಡ 
ಬೀರನೇ ಗತಿಯು ಕೊನೆಗೆ 

ಭೂರಿಪ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಪತಿ, ಪಾದಪ ಪದ್ಧ 
ಆರಾಧಿಸಿರಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ೨೧ 
೧೨೪ 

ಖಮಾಚ oo ಏಕ 
ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಲಿಸು 
ಕಿಂಕರನ ವೆಂಕಟೇಶ 

ತ 

ಸುವರ್ಣಮುಖರಿಲಿ ಶಿವನುತಪಾದಾಬ್ಹ 
ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶಾ 

ನವ್ವಚಂದನ ಮ ಿಗನಾಭಿ ಚರ್ಚೆತಗಾತ್ರ 
ನ್ ಕೃತನೆ : ವೆಂಕಟೇಶ 

ವಿ 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತ್ರ (೦೨ ವಿ 

ಹಲವು ಅಪರಾಧಿ ನಾ ಭೂರಿದಯಾಳು ನೀ 

ನೆಲೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ವೆಂಕಟೇಶ 

ಬಲು ತಮ ತುಂಬಿದಾ ಭವದಿ ಕರುಣಶಶಿ 

ಬೆಳಕು ಬೆಳಗು ವೆಂಕಟೇಶ ಖಿ 

ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಸಖ ಸಹೋದರ ನೀನೆ 

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೀನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಹೊಂದಿದ ಬಂಟನ ಕಂದಾಯ ನಡೆಸಯ್ಯ 

ಕುಂದನೋಡದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿ 

ಸಾಕು ನೀ ಸಾಕದಿದ್ದರ ಬಿಡುನಾ ಬಿಡೆ 

ಜೋಕೆ ಬಿರುದು ವೆಂಕಟೇಶ 

ನೀ ಕೈ ಜರಿದರ ಕಾಕು ಮಾಡುವರೆನ್ನ 

ಪೋಕವ್ಳತ್ತ ರು ವೆಂಕಟೇಶ ೪ 

ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ - 

ದಿಂಬಿನೊಳಿಡು ವೆಂಕಟೇಶ 

ಬಿಂಬಮೂರುತಿ ಪ್ರಸನ್ನೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರತಿ- 

ಬಿಂಬಕ್ಕರವು ವೆಂಕಟೇಶ ೫ 

೧೨೫ 

ಶಂಕರಾಭರಣ | ಅದಿ 

ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ಪ್ರೀ ವೇಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೊ 

ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂಥ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ತ 

ಪೂತನಿಯ ಮೊಲೆಯುಂಡ ನವನೀತ ಚೋರನೆ ಬಾರೋ 

ಭೀತ ರಾವಣನ ಸಂಹರಿಸಿದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಬಾರೋ ೧ 

ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗೆದ್ದ ಫುಲ್ಲನಾಭನೆ ಬಾರೋ 

ಗೊಲ್ಲತೇರೊಡನೆ ನಲಿವ ಚೆಲುವ ಮೂರುತಿ ಬಾರೋ 8 

ಮಂದರಗಿರಿ ಎತ್ತಿದಂಥ ಇಂದಿರ ರಮಣನೆ ಬಾರೋ 

ಕುಂದದೆ ಗೋವುಗಳ ಕಾಯಿದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಬಾರೋ 6೨ 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶೀನಿವಾ et 
ಬು 

ನಾರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಪೋಗುವ ವಾರಿಜನಾಭನೆ ಬಾರೋ 
ಈರೇಳು ಭುವನವ ಕಾಯುವ ಮಾರನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ 

ಶೇಷ ಶಯನ ಮೂರುತಿಯಾದ ವಾಸುದೇವನೆ ಬಾರೋ 
ದಾಸರೊಳು ದಾಸನಾದ ಪ್ರರಂದರವಿಠಲ ಬಾರೋ 

೧೨೬ 

ಶರಣಜನರ ಪಾಲ ಹರಿ ದಯಾಸಿಂಧುವೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಮರೆಯದೆ ಸಲಹೆನ್ನ ದೀನಜನಾಪ್ತನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಕರಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಂಚಾಲಿ ಪಾಲನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

| ದುರುಳರಕ್ಕಸಹರ ಹರಸುರವಿನಮಿತನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಪರಮಪಾವನ ಸಿರಿಯರ ಸಖಜೀವನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ದುರುಳಮಾತ ನೀನಳಿದು ಗೋವಳರ್ಲೊ ರೆದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಬಸಿರೊಳು ಬಂದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಕುಶಲದಿ ವಸುಧೆಲಸಮಮಹಿಮೆ ತೋರ್ದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಅಸುರ ಕಂಸನ ಕುಟ್ಟಿ ಗೋಕುಲರಿದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಶಶಿಮುಖ ಗೋಪಿಯರಾನಂದಲೀಲನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಮಂದರ ಧರ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಸಿಂಧುಶಯನ ಆ ನಂದನ ಕಂದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಇಂದಿರೆಯರ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕಿಳಿದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಸುಂದರಗಿರಿಯ ಭೂ ವೈಕುಂಠವೆನಿಸಿದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಬಣಗರ ಸೂಕ್ಕನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೆ ಮುರಿದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಮನಮುಟ್ಟಿ ಬೇಡರ ಮನದಿಷ್ನವಿತನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಎಣಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ದ್ರವ್ಯ ಕೂಡಿಟ್ಟನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಘನಘನಮಹಿಮೆಯ ಭುವನದಿ ತೋರ್ದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ 
ಬೆಂಬಲವಿರ್ದು ನೀ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಲಹನ್ನ ವಂಕಟೇಶ 

ನಂಬಿದ ದಾಸರ ಭವಾಂಬುಧಿ ಗೆಲಿಪನ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಅಂಬುಜಮುಖಿ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮನೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

೭೬ 

೪ 

೩ 
0 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

೧೨೭ 

ಸುರುಟಿ 

ಶರಣು ವೇಂಕಟರಮಣ ನಿನ್ನ 

ಚರಣವ ನಂಬಿದೆ ನಾನು 

ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಾಮಿತ ಫಲವೀವ 

ಶರಣ ಭಕ್ತರ ಕಾವ ಗರುಡವಾಹನ ದೇವ 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಹರಿಯೆ ನಮ್ಮ 

ಭವದುರಿತ ಪರಿಹಾರನೆ 

ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ 

ಶರಣಭಕ್ತರ ಕಾವ ಸುರಮುನಿಗಳ ದೇವ 

ಪಾಪವಿನಾಶಿನಿ ಶೀರ್ಥ 

ನಮ್ಮ ಪಾತಕವ ಪರಿಹರಿಸ 

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಕೋನೇರಿ ತೀರ್ಥಾಧಿವಾಸ ನಿವಾಸ 

ದೇಶಕಧಿಕವಾದ ನಮ್ಮ . 

ಶೇಷಗಿರಿಯಲಿ ವಾಸ 

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಗಿರಿ ತಿರುಮಲೇಶ 

ದಾಸದಾಸರ ಸಲಹುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 

೧೨೮ 

ಶರಣು ವಂಕಟರಮಣ ಭಕ್ತಸಂಕಟಹರಣ 

ಶರಣು ಶೇಷಾದ್ರೀಶ ಪರಿಹೃತನೆ ಭವಪಾಶ 

ಶರಣು ಸರ್ವರಿಗಾದ್ಧ ಅಜಭವ ಸುರಾರಾಧ್ಯ 

ಶರಣು ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ 

ಶರಣು ನಿರ್ಜಿತ ದುರಿತನಾಮ ವಿಶ್ವಂಭರಿತ 

ಶರಣು ಫನಕಾರುಣಿಯೆ ದೇವಚೂಡಾಮಣಿಯೆ 

ಶರಣು ಮಹಿಪತಿ ನಂದನೊಡೆಯ ಪರಮಾನಂದ 

ಶರಣು ಶ್ರೀಹರಿ ಮುಕುಂದ 

ಆದಿ 

El 

> 
ತ್ KU £೨ 



೧೭೪ 

೧೨೯ 

ಮಧ್ಯಮಾವತಿ 

ಶರಣು ಶರಣು ನಿನಗೆಂಬೆನೊ ವಿಠಲ 

ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆಂಬೆ ಕಾಯಯ್ಯ ವಿಠಲ 

ಶಿಶುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ಯೊ ಶ್ರೀರಾಮವಿಠಲ 

ಶಶಿಧರನುತ ಗೋಹಿಕಂದನೆ ವಿಠಲ 

ಅಸುರೆ ಪೂತನಿ ಕೊಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಿಠಲ 
ಕುಸುಮನಾಭ ಸಿರಿವರ ಮುದ್ದುವಿಠಲ 

ಅರಸಿ ರುಕ್ಮಿ ಣಿಗೆನೀ ಅರಸನೊ ವಿಠಲ 

ಸರಸಿಜ ಸಂಭವ ಸನ್ನುತ ವಿಠಲ 

ನಿರುತ ಇಟ್ಟಗೆಮೇಲ ನಿಂತ್ಯೊ ನೀವಿಠಲ 

ಚರಣ ಸೇವೆಯನಿತ್ತು ಕಾಯಯ್ಯ ವಿಠಲ 

ಕಂಡೆ ಗೋಪುರ ವೆಂಕಟ ಪ್ರಭು ವಿಠಲ 

ಅಂಡಜವಾಹನ ಹೌದೊ ನೀ ವಿಠಲ 

ಪಾಂಡುನಂದನ ಪರಿಪಾಲನೆ ವಿಠಲ 

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ 

೦೬ರ 

ಆರಭಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂಥಿ) ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ 

ದೃಢಮತಿಯುಳ್ಳವರು 

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿ ಜ್ಞಾನವೆಮ್ಮ ನಿರತ ಬರಲು 

ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಪಾಡಿ 

ಬಂದ ದುರಿತಗಳನೆಲ್ಲ ದಿನ ದಿನತಾ- 
ನೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಇಂದು ಹಿತದಿಂದ 

ಬಂದು ನಿಂದು ಭಯತೋರಿದಂತೆ 

ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಆದಿ 

೭೬ 

0 

೭ 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೧೭೫ 

ನಂದನಂದನ ದಿವ್ಯ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿಕೆಂದು ಕುಣಿವ 

ನಿಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಫಲಿ ಘಲಿರನ್ನೆ 

ಮಂದಿರದೊಳು ಮೋಹಿಸುತ್ತ | ೧ 

ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಳೆದು ಕೆಡಹಿ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ 
ಹೇಮ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿತವ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಮನಾಮ ವ್ರತ ವಾಕ್ಯಗಳ 

ಸೋಮಶೇಖರ ರಾಣಿ ಸಹಿತ ಪಾಮರ ಸಂಘದಲಿಹ 

ಪ್ರೇಮ ಬೇಡವೆಂದು ರಾಮನಾಮ ಜಪವನಿತ್ತ ಬೆ 

ಮೂರ್ಜಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣನ 

ಮುನಿಯ ಮನದ ಮಹಾ ನಿಧಿಯ 

ಸಾರ್ಜಗದ ಸಭೆಯ ಚೆನ್ನಿ ಗನ 

ಸೇವಿಪುದು ವರವೀವುದಂತೆ 

ಪೀಯನಾಥರ ಶಿಷ್ಠ ಸೇರಿಪೂ 

ರ್ವಜಿತವಾಗಿರಲಿಂದು ರಾಜಿಸುವ ಪುರಂದರವಿಠಲ $೨ 

೧೩೧ 

ಆನಂದಭೈರವಿ ಅಟ್ಟ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರಿತಜನ ಪಾಲ 

ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೆ €l 

ಧ್ಯಾನಮಾಳ್ವ ಸಜ್ಜನರ ಮಾನದೆಂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ 
ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ವೇದವೇದ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅ 

ಎಷ್ಟುದಿನ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೆ 
ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ನರಜನ್ಮ ದವ 

ದುಷ್ಪಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೋ ೧ 

ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ದವ, ಪೊಂದುವ ಸುಖ 

ಎಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೊ ಮಾಧವ 

ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲಿ ನಿಂದು ತತ್ತರಿಸುತಿಹನೂ 

ಅಂದದಿಂ ಭವಾಬ್ದಿಯೊಳು, ನಿಂದು ನೊಂದೆನೊ ಗೋವಿಂದ ೨ 



೧೭೬ ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅನುದಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ, ಅನುಭವಿಸಿದೆನೊ 

ಘನ ಮಹಿಮನೆ ಕೇಳಯ್ಯ 

ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರದಿ ಸಲಹೊ ಯೆನ್ನ 
ಹನುಮದೀಶ ಪುರಂದರವಿಶ್ಶಲನೆ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ೩ 

೧೩೨ 

ಭೈರವಿ ತ್ರಿಪುಟ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಮಿಷಮುನಿ ಶುಭಗಾನಪ್ರಿಯ ಹರೇ 

ದೀನನಾಥ ನೀ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ಪ್ರಾಣಪತಿ ಬಿಡದೆ ದೇವಾ ೭೬ 

ಭೂರಿದುರಿತವು ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಿರಲಾರಿಗುಸುರುವೆನೊ 
ಘೋರಭವ ಭವಣೆಯ ಅನುಭವ ವಾರಿಗೊಪ್ಪಿಪೆ 

ಮಾರಿ ದಹಿಸುವ ಮೂರುತಾಪವದಾರಿಫೇಳುವೆನೊ 

ಸಾರಸೇವಕಮಾನಿ ಸಾಲದೇನೋ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ೧ 

ಪೋಕ ಮನುಜರ ಅನುಸರಣೆಗಳಿಂದ ಕಾನನಗೆಲವು 

ಸಾಕು ಸಾಕಲ್ಪರ ಸಖತ್ವವು ಸೇವೆಗತ ಸುಖವು 

. ಏಕಿನಿತು ಕ್ಷೇಶವು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕು ನೂಕುಳುಹು 

ಶ್ರೀ ಕಮಲಲೋಚನ ಕರುಣಿ ನಿನ್ನ ಬೇಕು ಊಳಿಗವು ಹ 

ನೀಚ ಸಂಗವನೊಲ್ಲೆ ಬಲು ದುರ್ವಾಚ್ಯದಲಿ ನೊಂದೆ 

ನಾಚಿಕಿಲ್ಲದಲೆ ವಿಷಯದಲಿ ಸಂಕೋಚನಡೆ ತಂದೆ 

ಸೂಚಿಸಿನ್ನಾದರು ತವಾಂಫ್ರ ಗುಣಾಚರಣೆ ಇಂದೆ 

ಯಾಚಕರೊಡೆಯ ಪ್ರಸನ್ನೆಂಕಟ ಗೋಚರನೆ ತಂದೆ ಕ 

೧೩೩ 

ಬೇಹಾಗ್ ಆದಿ 

(ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬರೋ ಮನಕೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ೭. 

ನೀನು ಕುಣಿಸಿದಂತ ನಾನು ಕುಣಿವೆನಲ್ಲ 

ದೇನು ಇದಕೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡದಲೆ ೧ 



ರರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೧೭೭ 

ಸಿರಿಯಿಂದೊಪ್ಪುತ ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತದಿ 

ವರದ ಗೋಪಾಲವಿಠಲನೆ ವಾರುತೆಗೆ 

೧೩೪ 

ನ 

ತೋಡಿ ಆದಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ-ಪ್ರೀನಿವಾಸ-ದೀನರಕ್ಷಕ 

ದಾನಿ ನೀನೆಂದು ನಂಬಿದೆ ತ 

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನೆ ವಾಜ್ಧ ನೋಮಯ 

ಮೌನಿಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ ಅ 

ಲೋಕಭರಿತ ಶ್ರೀಕಳತ್ರ-ತ್ರಿಕಕುದ್ದಾ ಮದಧಿನಾಥ 

ಪೀಕಮಲಭವಾದಿ ವಂದಿತ. 

ಮುಕುತಾಮುಕುತ ಜನ ಸಂಸೇವಿತ 

ಅಖಿಳಾಗಮಕೆ ಅತೀತ- ಪ್ರೀಕರಪಲ್ಲವ ಪೂಜಿತ 

ಅಖಿಳಾಜಾಂಡದಿವ್ಯಾಪ- ಭಕುತರ ಗತಿಯ ಪ್ರದಾತ 9 

ನಿಗಮವಿತೆ-ನಗವಪೊತೆ- ಬಗೆದು ಬೇರ ನರ- 

ಮೃಗಾಂಗನೇ- ತ್ಯಾಗಿಯೊಳು ಪೋಗಿ-ನೃಪರ 

ನೀಗಿಸಿ - ವನವನವಾ ಚರಿಸಿದ 

ಬಗೆಬಗೆ ಆಟದಿ ಬಾಲ್ಕದಿ ಹಗೆಗಳ ಮಡುಹಿದೆ ಕಾರ್ಯದಿ 

ಆಗಮಕರ್ಥ ಮೋಹಿಸಿ-ಜಗದೊಳು ತುರಗವನೇರ್ದೆ ಈ 

ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಂತಾನಂತರೂಪಾತ್ಮ 

ಪ್ರಾಂತಗಾಣದೆ ನಿರಂತರದಿ ನಿಂತು 

ಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳಾದಳೋ 

ಕಂತುಪಿತ ಎನ್ನ ೦ತರದಿ ನಿಂತಿಹೆ ನಿರಂತರದಿ 

ಕಾಂತ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶನೆ-ಅಂತರ್ಬಹಿರದಿ ನಿಂತಿಹ ಪ್ರಭೋ ೧೨ 

ಎರ್ 

ಅಪ,ಮೇ ಯ ಸ್ವಪ್ಪ ಕಾಶ-ಅಪಾ ಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಣಾ ರ್ಣವ 

ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನರಹಿತ ಸತತ- 
1 



) 
ಕ್ C4 ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ತ್ವತ್ಚಸಾದದಿಂದ ಜಗವು 
ಕ್ಷಿಪ್ರದಿ ನೃಪಸಂಸ್ತುತಿಸೆ ವಿಪ್ರ ನಮನ ಸಂತ್ರೆಸಿದೆ 
ಅಪ್ರತಿಹಶ ಮಹಿಮನು ಸುಪ್ರೀತನು ಜನರ್ಗೆ ಆಗ್ರ 

ಪರಮಪುರುಷ- ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪರಮಕರುಣಶರಧಿಯೆ 
ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠ್ನಲ ಕರಾವಲಂಬನವಿತ್ತು ಸಲಹೆಲೋ 
ಪರಿಪರಿ ಎನ್ನ ಪರಾಧನೋಳ್ಪರೆ ಭೋ ಜನದೊಡೆಯ 
ಕರುಣವು ತೋರದೆ ನೀನಿರೆ ನರಪಶು ನಾನೆಂತು ಬಾಳ್ವೆನೊ ೫ 

೧೩೫ 

ಅಸಾವೇದಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ನಿನ್ನಯಾಟ ಏನು ಪೇಳಾಲಿ ೭೬ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿನ್ನಾ ಗುಣಗಳೇನೂ ತಿಳಿಯಾರೂ ಅ 

ನಿತ್ಯತ್ಛೆಪ್ಪ ನೆನಿಸಿ ನೀನು 

ಸತ್ಯಜಗವನು ೦ಬುವೀ 

ಸತ್ರಸಂಕಲ್ಪನೆನಿಸೀ ನೀ 

ಮಿಹ್ವಮಾತನಾಡುವೀ 
() 

ನಾರನೆನಿಸಿ ವ್ರಜದ ಪರ 

ನಾರಿಯರ ಕೆಡಸೀದೀ 

ಸಾರಜನರಘಾವಳೀ 

ಜೋರನೆನಿಸಿದೀ 
೨ 

ಜನನರಹಿತನಾಗಿ ಗೋಪೀ 
ತನುಜನೆನಿಸೀದೀ 

ಸ್ತನವನಿತ್ತ ಪೂತನಿಯನ್ನು 
ಹನನಮಾಡಿದೀ 

ಕ್ಲ 

ದಾನವನಿತ್ತ ಬಲಿಯನೊತಿ 
ಹೀನ ಚೈದ್ಧನ ಪೊರೆದೆಯೋ 
ಧ್ಯಾನಮಾಡುವ ಯೋಗಿವರರ 
ಕಾನನಕಟ್ಟ ದಃ 

€) 
[ 



ನೀನೇ ಧ್ವರೀ ಎಂದು ಹೀಗೆ 

ನೀನು ಮಾಡುವರೇನೋ 

ದೀನಜನರುದ್ದಾರ ಮಾಡದೆ 

ದೀನಭಾವವ ತೋರುವೀ : 

ಶ್ರೀತರುಣಿ ನಿನ್ನ ರಾಣಿ 

ಪೋತ ಪ್ರಾಣನಿರಲು ಕಷ್ಟ 

ಯಾತಕೆ ಗುರುಜಗ 

ನ್ಲಾಥವಿಠಲ ನಿನಗೇ 

೧೩೬ 

ಪಾಡಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಥಾದೊ 

ಮಾನಿಸರಿಗೊಶವಲ್ಲ ಪೊಗಳಿ ಪೇಳುವುದು 

ಮೇಧಾದಿ ಮುನಿ ತನ್ನ ತಪೋಸಿದ್ದಿಗೆ ಸರ್ವ 

ಮೇದಿನಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತಲಿ ಇತ್ತಲು 

ಸಾಧನಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯ ನೋಡಿ ಇವ 

ಮಾಧವನ ಒಲಿಸಿದನುಮಣಿ ಮುಕ್ತಿ ತೀರದಲಿ 

ನೆಸಗಿದ ತಪಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಹರಿ ಒಲಿದ ತೀವ್ರದಲಿ 

ಬಿಸಿಜದಳ ಲೋಚನೆ ಲಕುಮಿಯಿಲ್ಲೀ 

ಎಸೆವ ಮಂಜರಿ ವೃಕ್ಷದಲಿ ವಾಸವಾಗಿ 

ವಸುಧಿಯೊಳು ವಾಸವಾಗಿ ಅಗ್ರದಲಿ ಮರೆದನು 

ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ನಿಂದು 

ಚತುರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಭಜಿಸಿ ವರ ಪಡದ 

€l 

©, ಗು ಸ 



೧೮೦ ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಅವನಾದರೆ 

ಬರಲು ನೀನೊಲಿದು ಪರಮ ಗತಿಕೊಡು 

ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದನು ಹರಿಯ ೩ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸತ್ಯರ್ಮವನು ಮಾಡಿದಡೆ 

ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಫಲಕ್ಕಿಂತ 

ಎಳ್ಳಿದಿತು ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ತಂ | 

ದುಣಿಸುವದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೊ ಜನರು ಲ 

ಸುಗಂಧ ಪರ್ವತವಾಸ ಪುರುಷೊ ತಮ 

ನಿಗಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ದೂರತರನೋ 

ಸುಗುಣನಿಧಿ ವಿಜಯ ಎಠ್ಶಲರೇಯ ಸರ್ವದ 

ಗಗನದಲಿ ಪೊಳೆವನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಸಹಿತಾ ೫ 

೧೩೭ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ 

ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸನ್ನ ₹4. 

ನಾನಾವಿಷಯದಿ ಪೋಗಲೀಸದೆ ಮನಸು 

ನಿನ್ನ ಲ್ಲೆ ನಿಲಿಸು 

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ದುರಭಿಮಾನ 

ದಿಂದಲಿ ಹೀನ 

ಯೋನಿ ಎಂಭತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಗಳೆತ್ತಿ 

ಬಂದೆನು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತೀ 

ಏನು ಹೇಳಲಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಸಂಗ 

ಬಹು ಮಾನವು ಭಂಗ () 

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ 

ತೋರಯ್ಯ ಭೂಪ 

ಸೊಲ್ಲುಸೊಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯನಾಮ 

ನುಡಿಸಯ್ಯ ಸುಧಾಮ : 

ಪುಲ್ಲನಾಭ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಗಳನು 
ಕೇಳಿಸೋ ಅನುದಿನ 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೧೮೧೦ 

ಎಲ್ಲಕಾಲದಿ ನಿನಗರ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ತುಳಸೀ 

ಆಘ್ರಾಣಿಸುವೆ ಸುಖಿಸೀ ಬು 

ಶ್ರೀಶ ನಿನ್ನ ನಿಜದಾಸರ ಸಹವಾಸ- 

ದಲ್ಲಿರಿಸೋ ಈಶ 

ಏಸುಜನ್ಮಗಳು ಬಂದರೆ ಬರಲಯ್ಯಾ 

ಪರಿಹರಿಸೋ ಜೀಯಾ 

ಭೂಸುರ ದೇಹವು ಇತ್ತದಕೆ ಪಾರ್ಥ- 

ಸಖ ಗುಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ 

ವಾಸುದೇವ ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ 

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ೩ 

೧೩೮ 

ಭೈರವಿ ಧ್ರುವ 

ಪ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನಗೇನು ಬಿನೆ ಸಲೊ 
ಟ್ಮ ಲ 

ಧೇನಿಸಿದರೆ ಎನಗಾಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತಿದೆ 

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಾ 5 ವ್ಯಾಪಾರ 

ನೀನೆ ಮಾಡಿಸುವಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಪೇಳುವರಯ್ಯಾ 

ಈ ನೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಪುಶಿಗಾಣರು 

ಹೀನ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದನೇಕ ಭವಣಿ ಬಡುತ 

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ 

ನಡತೆಯ ನೋಡೆ ದಾರಿಂದಲಾಗುವದು 

(ಶ್ರೀನಾಥ ನೀನೆ ದಯದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು 

ತಾನೆ ಮಾಡುವ ಜೀವನೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೆ 

ಅನಾದಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಪಕಾಣ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ 

ಇನ್ನಾವುದು ಬಲ್ಲನೊ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಜ್ಞ 

ನೀನೇನರಿಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮೇಂದ್ರಿ ಮೂದಲಾದ 

ತತ್ವಗಳನ್ನೆ ಮಾನಿಗಳಿವಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರರು 

ನಾನಾ ವ್ಯಾಪಾರವ ಮಾಡಿಸಿ ಇವರಿಂಥ 

ಹೀನ ಸುಖವು ಉಣಿಸುವರೆಂಬಿನೇ 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶೀನಿವಾನ 
ಗ್ 

ಜ್ಞಾನಿ ಗಳರಸ ನಿನ್ನಾಜ್ಞಾಧಾರಕರವ-- 

ರೇನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ 

ಜಾನಕಿಪತಿಯೆ ತ್ರಿಗುಣ ಕಾರ್ಯವೆನಲಿಬೇಕು 

ಶ್ರೀನಾರಿ ಇವಕಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಾಮೀ 

ನೀನೇ ಸರ್ವರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದು 

ಅನೇಕ ವಿಹಾರ ಮಾಡುಪಿಪ್ರೆ 

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬೋದೆಲ್ಲಿಂದ ಪುಟ್ಟಿತಯ್ಯಾ 

ಈ ನುಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯೋರನ್ನ ತೋರೊ 

ಧೀನ ವತ್ತಲ ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲ ನಿನ್ನಾ- 

ಧೀನದವನೋ ನಾನು ಅನಂಶಮೂರುತಿಯೆ ೧ 

ಮಟ 
ಚ 

ಇಂದಿರೇಶನ ನಿನ್ನಾನಂದ ಮೂರುತಿಗಳು 

ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಸಂದಣಿಸಿಹವಯ್ಯಾ 
ಒಂದಾದರು ಕೃತ್ಯ ಅದರಿಂದಾಗಲಾಗದು ಧೊರಿಯೆ 

ಮಂದರೋದ್ಧರ ನಿನ್ನ ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಗೆ 
ವಂದಿಪೆ ಮೂಜಗದ ತಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ.- 

ದ್ವಂದ್ವದಿ ಎನ್ನ ಮನಸು ಪೊಂದಿಸೊ ಕ್ಷಣ ಬಿಡದೆ 

ನಂದ ನಂದನನೆ ಎನ್ನಿಂದಲಾಗುವ ದೋಷ 

ಒಂದು ನೋಡದೆ ದಯಾಸಿಂಧು ಎನ್ನ ಹೃದಯ 

ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸುಂದರ ಮೂರುತಿಯೆ 

ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲ ಸಂದರುಶನವೀಯೋ ಸರ್ವಸ್ಥಳಗಳಲಿ 

ತ್ರಿವಿಡಿ 

ಪ್ರೀಶಾ ಸ್ಮಾತಂತ್ರ ನೀನೇಸು ಬಗೆಯಲಿ ನೋಡೆ 

ಸಾಸಿವೆಗಳಿನಿತು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ 
ಲೇಸು ಎನಗೆ ನೀನು ಎಸು ಜನ್ಮಗಳೀಯಲು 

ಈಶಾ ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ದಾಸ ನಾನು 

ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆ ಕೊಟ್ಟುನೀ ಸಲಹಲಿಬೇಕು 

ವಾಸುದೇವನೆ ಭಕ್ತ ಪೋಷಕನ 
ಭಾಸುರ ಮೂರುತಿ ಈ ಸಚರಾಚರ 



ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೧೮೩ 

ವಾಸ ಸರ್ವದ ಎನ್ನ ಮನಸಿನಲಿ 

ಬೇಸರದಲೆ ನೀ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ 

ವಿಷಯದಾಶಿ ಬಿಡಿಸೊ ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲ ೩ 

ಅಟ ಬ 

ಕಂತುಪಿತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತ್ಯಾದ್ಬುತ ಶಕ್ತಿ 
ಅಂತುಗಾಣಳೊ ರಮೆ ಎಂತು ಬಲ್ಲನು ನಾನು 

ಜಂತುಗಳೊಳು ನೀಚ ಇಂಥ ಅಲ್ಲನ ಮನ 

ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸದೆ ಭ್ರಾಂತನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ- 

ನಂತೆ ನೋಡುವರೆ ಮಹಂತರೊಡೆಯ ಭಗ- 

ವಂತ ನಿನ್ನವರವನಂತ ತಿಳಿದು ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿ 

ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬಿಡದೆನ್ನ 

ಅಂತರಂಗದೊಳಿಟ್ಟು ಸಂತರ ಸೇವಿ ನೀ- 

ರಂತರ ಇತ್ತು ಸತ್ತಂಥವ ತೋರೆನ್ನ 
ಚೆಂತಿಯ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮೂರುತಿ 

ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲ ಇಂತು ಪಾಲಿಸೊ ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ಆ 

ಆದಿ 

ನೀನೆ ಎನಗೆ ತಾಯಿ, ನೀನೆ ಎನಗೆ ತಂದೆ 

ನೀನೆ ಎನಗೆ ಬಂಧು ನೀನೆ ಎನಗೆ ಸಖ 

ನೀನೆ ಎನಗೆ ವಿದ್ಯ ನೀನೆ ಎನಗೆ ದ್ರವ್ಯ 

ನೀನೆ ಎನಗೆ ಧೊರಿ ನೀನೆ ಎನಗೆ ದಾತ 

ನೀನೆ ಎನಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾ 
ನೀನೆ ಎನಗೆ ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲರೇಯ 

ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕನೋ ೫ 

ಜತೆ 

ಈರೇಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನಯ್ಯ 

ಪಾರುಗಾಳಿಸೊ ಎನ್ನ ಗುರು ಶ್ರೀಶವಿಠಲ ೬ 



೧೮೪ 

೧೩೯ 

ಪ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವಾನವನ್ನೀಯೋ ಮುನ್ನ 

ಗಾನಲೋಲ ಶುಭ ಶೀಲ ದೀನಜನ ಪರಿಪಾಲ 

ಪಾರ್ಥರಕ್ಷಕ ನೀ ಗತಿಯೆಂದಾರ್ತನಾಗಿ ಬೇಡುವೆ 
ನಿರರ್ಥಕನ್ನ ಮಾಡದೆ ನೀ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೈಸೂ 

ಬಲದಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲಿವರ ಹನುಮ ಎಡದಿ 
ಲಲನೆ ಶ್ರೀ ಭೂವರ ಮಧ್ಯ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಮೆರೆವಾ 

ವಾಸವಾದಿನುತ (ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ 
ದೋಷರಾಶಿಗಳನಳಿದ ದಾಸಜನ ಹೃನ್ನಿವಾಸ 

೧೪೦ 

ಆದಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಒಲಿಯನು ಕೇಳೊ 
ಜ್ಞಾನೋಪಾರ್ಜನೆ ಮಾಡದಲೆ 

ಏನೇನೊ ಸತ್ಯರ್ಮವ ಮಾಡಲು 
ಪ್ರಾ ಣೇಶಾರ್ಪಣವೆನ್ನ ದಲೆ 

ಸ್ನಾನವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಜಪತಪ 

ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಿದೆನ್ನ ದಲೆ 

ದಾನಧರ್ಮಗಳು ಈಶನು ಅನು ಸಂ 

ಧಾನವ ಮಾಡಿ ಮಾಡದಲಿ 

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲೋಭಾದಿ ದುರಾತ್ಮಕ 
ಆ ಮಹಾ ರಿಪುಗಳ ಜಯಿಸದಲೆ 
ಪ್ರೇಮದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಕುತರ ಚರಣದಿ 
ನೇಮದಿ ನಿತ್ಯ ನಮಿಸದಲೆ 

ಬಾಲಕ ಸತಿ ಮೊದಲಾದ ಜನರು ಶ್ರೀ 
ಲೋಲನ ಸೇವಕರನದಲಿ 

೭೬ 



ಪರಿದಾಸರು ಕಂಡಶ್ರಿ ನಿವಾಸ ೧೮೫ 

ಕಾಲ ದೇಶ ಅಸು ಬಾದಲಾಧುವ್ನ ಗೋ 

ಪಾಲಗೆ ಅಧೀನವೆ ವೆನ್ನದಲೆ 9 

ಸಾಧು ಸಂಗದಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ 

ಪಾದದಿ ನಡದು ನೀ ಮಾಡದಲೆ 

ಭೇದಪಂಚಕವು ಜಗದಿ ಅಭೇದವ 

ಮಾಧವನಲಿ ನೀತಿಳಿಯದಲೆ ಗ್ರ 

ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಬಿಡದಿಂದಿರೇಶಗೋ 

ವಿಂದನಂಘ್ರಿಯ ನೆನೆಯದಲೆ 

ವಂದ್ಯನು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ 

ಬಂಧಕ ಮೋಚಕನೆನ್ನದಲ ೫ 

೧೪೧ 

ಭೈರವಿ ಅಟ 
ನ | ಡೆ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಬಂದ ಕೋನೇರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 

ವಾಣಿಯರಸನಯ್ಯನು € 

ವೇಣುಗಾನಲೋಲ ಮೋಸಮಾಡಲು ಬಂದ 

ದೀನ ರಕ್ಷಕನಯ್ದ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಅ 
ರಿ ಲಣ 

ಪತಿತವಾಹನ ಬಂದ ದಸ ದಾನಂದನು 

ಮತಿಗೆಡಿಸ ಕೋ. 'ಮುದ್ದುರಂಗಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ೧ 
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ರ್ವಾಸಮುನಿ ಪೇಳ ಸ ಇನಿತಂದು ಗ .ನರಿದನು ೨ ಕೇಳಿ 

ಸಂತೋ ಹಿಸುವುದು ಪ 
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ಪನ ಸದನ ಕಕೈದಿರಲು ಕಂಡು ಪಂತೋಷದಲಿ 

ವಿನಯೋಕ್ತಿ ಯಿಂದ ತಲೆವಾಗಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿದು 
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ನೀನರುಪುವುದು ಎಂದು ಬಿನ್ನೆ ದೂರ್ವಾಸ 

ಮಾನಿ ಪೇಳಿದ ಪೂರ್ವದಿತಿಹಾಸ ಇನಿತೆಂದು ನೃಪಗೆ 

ಹರುಷೋದ್ರೇಕದಿ ೩ 

ತೀರ್ಥೊತ್ತ್ರಮತ್ವ ಸಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಪತ್ನಿ ಪೂರ್ವದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತದೇಶದೊಳ 

ಗುತ್ತಮಶ್ಲೋಕನಂ೦ ಭಜಿಸುತಿರೆ ತಾಪಸೊ ತ್ತಮ ಪುಲಸ್ವಾ ಖ್ಯಮುನಿಪ 

ತತ್ತೀರದಲಿ ತಪವಗೈವೆನೆಂದೆನುತ ಬರೆ 

ಪುತ್ರನೆಂದರಿದು ಮನ್ನಿಸದಿರಲು ಕೋಪದಲಿ 

ಇತ್ತ ಶಾಪವ ನೀನಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ತಪವು ನಿಷ್ಠಲವೈದಲೆಂದು ನುಡಿದ ನ 

ನದ್ಯೋತ್ತ; ಮತ್ತ ಜಾಹ್ನವಿಗಿರಲಿ ಗುಣಗಳಿಂ 

ಸ್ವರ್ಧುನಿಯು ನೀಚಳಾದರೆಯು ಸರಿ ಲೋಕಪ್ರ 

ಸಿದ್ದ ತೀರ್ಥಗಳೂಳುತ್ಸಷ್ನಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟುಪಾದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ 

ಉದ್ದಟೋಕ್ತಿಯ ಕೇಳಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ನುಡಿದಳು ಭ 

ವದ್ವಂಶರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಾಗುದ್ಭವಿಸಿ ವಿ 

ಷ್ಲುದ್ದೇಷ ಸಂಪಾದಿಸಲಿ ಎನಲು ಮುನಿವರನು ಪದಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನೆ ಸಿ ೫ 
ಉಮೆ 

ಅನಭಿಜ್ಞ ಲೋಕೋಪಕಾರ ತಪವೆಂದರಿಯ 

ದನುಚಿತೋಕಿಗಳನಾಡಿದೆ ಮಯಾಕೃತ ದೋಷ 

ವೆಣಿಸದೆ ವಿಶಾಪವಿತ್ತೆ; ನ್ನ ನುದ್ದರಿಸೆಂದು ಮುನಿವರನು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ 

ಪುನರಪಿ ವಿಶಾಪವಿತ್ತಳು ಹಸನ್ನುಖಳಾಗಿ 

ಜನಿಸಲಿ ಭವದಂಶಪ್ರಾಂತಕೆ ವರ ವಿಭೀ 

ಷಣ ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಕಲ್ಪ; ಸ್ಥಾ ಯಿಯೆಂದು ಭಗವದ್ಧಾ ನಪರಳಾದಳು ೬ 
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ವಿಧಿಪತ್ನಿ ಶೇಷನು ದ್ದಿಶ್ಶ ತತ್ತನ್ನಿ ಧಾ 

ನದಿ ವಾಸವಾಹೆ ಸಂದೇಹದಿಲ್ಲಿದಕೆ ಸ 
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ಮೂರೂವರೆಕೋಟತೀರ್ಥಗಳು ಭುವನತ್ರಯದೂ 

ಳಾರಾಧಿಸಿದರನ ಸ ಸ್ವಸ್ತಪಾಪೌಘ ಪರಿ 
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ವಾರವೈದಿರಿ ಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ತ 

ತ್ತೀರದಲಿ ವಾಸವಾದನು ಮಹಾಪ್ರಭು ತೀರ್ಥಪ್ರೇಶೈತ್ವವಾಣಿಗಿತ್ತ ೯ 

ವಾಣಿದೇವಿಯು ತೀರ್ಥರೂಪಳಾಗಲು ಕೃಷ್ಣ 

ವೇಣಿಸಮ ಬಕುಳ ಮಾಲಿಕಿಶೀರ್ಥ ಭೂಮ್ಯಾಭಿ 

ಮಾನಿತ್ವ ಐದಿದಳು ಶ್ರೀದೇವಿಯಾಜ್ಞದಿಂ ಹರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ರಚಿಸಿ 

ಪಾನೀಯನಿಧಿಭೋಗ ಪತ್ನಿ ಪೂರ್ವದಿ ಸನ್ನಿ 

ಧಾನದಲ್ಲಿಪೆನೆಂದನುತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ ಶೇಷ 
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ಧಾಮಳೆನಿಸುವಳು ತತ್ತನ್ನಾಮಗಳ ಪೇಳ್ವೆ 
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ಈ ಮಹಾ ವಾಯುತೀರ್ಥಗಳ ಸುಸ್ನಾನ ಲ 

ಕ್ಷೀಮನೋಹರನ ದರುಶನ ತತ್ವಸಾದಾನ್ನ 
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ಭವನು ಪೂಜಕನೆನಿಪ ನೃವೇದ್ಧಕರ್ತ ಭಾ 
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ರ್ಗವಿಯೆನಿಪಳಂದೆಂದು ಸೇವಿಸುವ ಜನರೊಳಗೆ ಶರ್ವ ಶಕಾ ಿರ್ಕಮುಖ್ಯ 
ದಿವಜಗಣವಿಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸದೆ ಮರೆದು ಮಾ 

ನವರ ವರ್ತಿಪರೆಂದು ತಿಳಿವವನು ಘೋರ ರವ 

ರವನರಕಕ್ಕೆದಿ ಚಂಡಾಲಯೋನಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟುವಧರಾತಳದೊಳೆಂದ ೧೨ 
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ಆರಧಿಕ ಅರುವತ್ತು ಕೋಟಸಂಖ್ಯೆ ಯಲಿ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯ ಭೇದದಿಂದ 
ನೂರಂಟುತೀರ್ಥಗಳು ಮುಖ್ಯವನಿಸುವವಿದರೊ 

ಳಾರುತ್ತಮೊತ್ತಮವುಗಳ ನಾಮ ಪೇಳ್ತನು ಕು 
ಮಾರಧಾರಕ ಪಾಂಡು ಪಾಪನಾಶನಿ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬರಾಕಾಶಗಂಗಾ ೧೩ 

ವಸುರುದ್ರ ಕಣ್ವಗ್ನಿ ಮನ್ನಿ _ಂದ್ರ ಯಮ ಸೋಮ 
ಬಿಸರುಹಪ್ರಿಯ ನವಪ್ರಜೇಷ್ಟಾಶ್ಟಿನಿಗಳು ಶುಕ 
ಪಶುಪ ಯಕ್ಷೇಶ ಯಮ ಭೌಮ ಪಾನೀಯಭದ್ರ ಜಾಡ್ಕಹರಬಾರ್ಹಸ್ಪತಿ 
ದಶಪ್ರಚೇ ಸಗರುಡ ಶೇಷವಾಸುಕಿಯು ಹೆ 

ಬ್ಬಸ ರನಾ ರದ ವೈಶ್ವದೇವ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧಾ 

ಯಷಿ ಸ್ಸ ಜಾಹ್ಹವಿ ವಿ ಕಾಮೇ ps ನಾರಾಯಣಾದಿಪಂಚ ೧೪ 

ಶಿವರೂಪಿ ದೂರ್ವಾಸ ಪೇಳ್ದನಿನಿತೆಂದು ಜಾ 

ಹ್ರವಿಯೊಳಬ್ಬಿಸ್ಮಾನಫಲ ಧನುರ್ಮಾಸದೊಳು 

ನವತೀರ್ಥ ಷಾ ವಾಗ್ದೇವಿಪುಷ್ಟರಣಿಯೊಳು ಶುಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ್ಹಾದಶಿ 
ದಿವಸದಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ಸಂತೋಷದಲಿ 

ವಿವರಾಗ್ರಜೋದಯದಿ ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡೆ ಐ 

ದುವನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೃಪತಿಗೆ ಪೇಳ್ದ ಶಿಷ್ಠನಂದರಿದುದಯದಿ ೧೫ 

ನಾರದಮುನೀಂದ ಸುಪದೇಶದಿಂ ದಕ್ಷನ ಕು 

ಮಾರಕರು ಸಹಸ್ರ ತಮ್ಮತಮ್ಮಾಶ್ರ ಮದ 

ತೀರದಿ ತೀರ್ಥ ಗಳ ಬ ಕಾರಣದಿ ದಾಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದೆನಿಪುವು 



ಭೂತಳಾಧಿಪ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸಮುನಿ 

ತಾ ತಿಳುಪಿದಿತಿಹಾಸ ಶ ಶೌನಕಾದ್ಯರಿಗೆ ವರ 

ಸೂತರ್ಷಿಪುಂಗವನು ಪೇಳ್ದ ವಂಕಟಶೈಲ ಸ ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಮಹಿಮೆ 

ಹ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಜಗ 

ನ್ಡಾ ಏಠಲನು ಮನೋವಾಂಛಿತಗಳಿತ್ತು ಪುರು 
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ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಟ್ಟ 

ಸಕಲ ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ 

ಭಕುತಿಗೊಲಿದು ಬಂದು ಭಕ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ ಅ 

ಮತ್ತಾ ವತಾರದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದವ ತಂದ್ಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ 

ಪೃಥ್ವೀಧರವ ಪೂತ್ತು ಭೃತ್ಯರ ನೀಕಾಯ್ತೊ ಸ ವೇಂಕಟೇಶ ೧ 

ಧರೆಯನೊಯ್ದನ ಕೋರೆದಾ ಡೆಯಿಂದಲಿ ಕೊಂದ್ಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ 

ತರಳಗೊಲಿದು ನೀ ಕಂಭದಿಂದಲಿ ಬಂದ್ದೋ ವೇಂಕಟೇಶ ಹ 

ಭೂಮಿದಾನವ ನೀಡಿದವನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದೋ ವೇಂಕಟೇಶ 

ಭೂಮಿಪಾಲರನಳಿದು ಭಾರ್ಗವನೆನಿಸಿದ್ಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ ೩ 

ದಶಶಿರನನು ಕುಟ್ಟಿ ಶಶಿಮುಖಿಯಳ ತಂದ್ಯೂ ವೇಂಕಟೇಶ 

ಅಸುರೆಯ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಂಸನ ಮಡುಹಿದ್ಯೊ € ವೇಂಕಟೇಶ ಭು 

ಅಧಮಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಬತಲೆ ಲೆ ನಿಂದ್ಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ 

ಕುದುರೆಯೇರಿ ಕಲ್ಪಿ ರೂಪವ ತಾಳಿದ್ಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ ೫ 

ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲೆ ಒಲಿದು ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ಲೋ ವೇಂಕಟೇಶ 

ವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಮೋ ನಮೋ ವೇಂಕಟೇಶ ೬ 

೧೫೦ 

ಕಾಂಬೋದಿ ಅಟ್ಟ 

ಸಪ ಗಿರಿಯ ವಾಸ । ಶ್ರೀ ವಂಕಟೀಶ | ನಿವ 
ಜಕ್ಕ 

ಕೇಶ 
ಸು 

wd) 

ಮರ್ತವಗೀವೇ ಬಹುತರ Fal 
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ಸಪ್ತಾವರಣ ಕಾಯದೊಳಗೆ ಆವಾಸ 
ಲಿಪ ನಿನಾದೆ ಇದ್ದು ಶ್ರೀಶ । ಜೀವ 
ರಾಪ್ತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪೆ ಅನಿಶಾ 

೧ 
ಸಪ್ತವು ದಶದ್ವಯ ಸಹಸಾ [ನಾಡಿ 
ಸಪಾ ಬ್ಬದೊಳು ಸನ್ನಿವಾಸ 
ಭಕ ಕರಿಗೊಲಿವೆಯೊ ಮೇಶ। ನಿನ್ನ 
ಗುಪ್ತ ಮಹಿಮೆ ನಿ ನೀನೆ ತಿಳಿ ಳಿಸೊ ಸರ್ವೇಶ 

ಬ 

ಬ್ಯಾ 

ವಸ್ಥೆ ಪ್ರೇರಕನಿಹೆ ಗುಣಗಣ ಭರಿತ | ಮತ್ತೆ ಬ್ 

ತ್ತುರಾವಸ್ಥೇಯ ಭೋಕ್ತ ನಾಗಿ 
ಮುಕ್ತಾನಂ ೦ದದನಿದ್ದು ಮಕ; ಬಿಧಾತಾ 

೩ 

ಸುಪ್ರಿಸಾ ಸಾಪ ಪವು ಮತ್ತೆ ೨ ಜಾಗ.ತ | ತ್ರಯಾ 

ಸೆ 

ಆರ್ತನಾಗುತ ಬೇಡ್ವೆ ಹರಿಯೇ | ನಿನ್ನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೋರೋ ಸರ್ವ ೬ ಲೋಕದ ಧೊರೆಯೆ ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಮನದಿ ಹರಿಯೇ | ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಿಸು ಸ ಸತತದಿ ಶೌರೇ 

೪ 
ತಪ ನಿ ಕಾಂಚನಬಂತೆ ಹೃದಯ | ದಲ್ಲಿ 
ಬ್ರ ರನಾಗಿದ ಸರು ಕಾಣದ ಪರಿಯ 
ಸುಪಿ ಯ ಯ ಕಳೆ: ತವ ಮೂರ್ತಿಯ ತೋರೊ 
ಗೋಪು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಖಠಲಯ್ಯ 

೫ 
೧೫೧ 

ಮಾರವಿ 

ಆದಿ 
ಸಲಹು ವೆಂಕಟರಮಣ ದಯಾಂಬುಧಿ 
ಸಲಹು ವೆಂಕಟರಮಣ 

ಟಿ 
ಮಸ ನಕದೂಳೊಪ್ಪವ ಮಾಣಿಕ ಮುಕುಟದ 
ಕಸೂ ಲರಿ ನಾಮದ ಚಲುವಾ 
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ವಿಸ್ತರ ಕದಪಿಲಿ ಹೊಳವ ಕುಂಡಲಪ್ರಾ- 
ಶಸ್ತ್ರ ವದನ ಜಗಜೀವಾ 

ಎಳೆನಗೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಂತೆಲಿ ಹೃತ್ತಾಪ 

ಕಳೆವಕರುಣಿ ಸಿರಿಕಾಂತಾ 

ಗಳದೊಳು ವನಮಾಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಪದಕಗ- 

ಳೊಲಪು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮಂತ 

ಮುತ್ತಿನಸರ ಸರಪಳಿ ಭುಜಕೀರ್ತಿಯು 

ಎತ್ತಿದ ಶಂಖಾರಿ ಪಾಣೀ 

ರತ್ತುನ ಮೇಲೊಡ್ಕಾಣ ಕಂಕಣಮುದ್ರಿ 

ಮತ್ತೆ ಅಭಯ ವರದನೇ 

ಉಟ್ಟ ಪೊಂದಟ್ಟೆ ಕಟಾರೆ ಕಟ್ಟಿರುವ 

ದುಷ್ಟರ ರಣಜಿತ ವೀರ 

ಇಟ್ಟ ವಜ್ರದ ಕಾಲಂದಿಗೆ ಪಾವುಗೆ 

ಮೆಟ್ಟಿದ ಸುರರ ಮಂದಾರ 

ಅಗರು ಚಂದನ ಕಪ್ಪೂರ ಕೇಶರ ಸುರ - 

ಭಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯ ಅಂಗ 

ಮಘ ಮಫಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾ- 
ಲೆಗಳ ಪ್ರಸನ್ನೆಂಕಟ ರಂಗಾ 

೧೫೨ 

ಸಾವೇರಿ 

ಸಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯನೆ 

ಬಾಗುವೆ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಇಂದು 

ಭಾಗೀರಥಿ ಪಿತ ಭಾಗವತರ ಸಂ- 

ಯೋಗರಂಗ ಉರಗಾಗಿರಿ ವೆಂಕಟ 

ರಥದ ಮಧ್ಯದೊಳಿಪ್ಪ 

ರಥಾಂಡಜ ವಾಹನ 

ಆದಿ 

tl 
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ಕ ಹರಿದಾಸರು ಕಂ 

ರಥವ ನಡೆಸಿ ಅತಿ 

ರಥ ಮಹಾರಥರ ವ 
ರಥರ ಮಾಡಿ ಗೆಲಿದ 

ತ್ಹಥವ ಪಾಲಿಸುತಿಪ್ಪ ಪ್ರಥಮಾಂಗ ದೊಡೆಯನೆ 

ನಿಲ್ಲದ ಬರುವದು 

ಪುಲ್ಲಾ ಲೋಚನ ಸಿರಿ 

ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವರಿಗು ಬಲ್ಲದನ ಪ್ರತಿ 

ಇಲ್ಲವೂ ನೋಡಲು 

ಸಲ್ಲುವುದೋ ಬಿರು 

ದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಗುಣ 

ಬಲ್ಲವರಾರಯ್ಯ 

ಬೂಮ್ಹ ಮೊದಲು ಮನುಜೋ 
ತುುಮ್ಹಾರು ಕಡೆಯಾಗಿ 

ಡ ಶೀನಿವಾಸ 
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ನಿಮ್ಮ ದಾಸರುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಯರ ಪಾದ 

ನಮ್ಮಿ! ಕೊಂಡಿಪ್ಪಂಥಾ 

ಧಮ್ಮ ನಾನು ಸರ್ವೋ 

ತುಮ್ಮನೆ ಅನೇಕ ಮ 

ಹಿಮಾ ಸರ್ವ ಭೂಷಿತ 

ರಮ್ಮ ಧರಣಿದೇವಿ 

ಇಮ್ಮಹಿಷೇರ ಗೂಡಿ 

ಸಮ್ಮುಖವಾಗುತ 

ಗಮ್ಮನೆ ಬಾಬಾ 

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದೆ ಶಿರಿ 

ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಅನು 

ಪಮ್ಮ ಮಹಿಮಪರ 

ಬೊಮ್ಮ ತಿರುಮಲೇಶ 

೧೫೩ 

ಸಾರಿದೆನೊ ನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರನ್ನ 

ನೀರಜನಯನನೆ ನಿರ್ಮಲಗುಣಪೂರ್ಣ 

ಅನಾಥನು ನಾನು ಎನಗೆ ಬಂಧು ನೀನು 

ನಿನ್ನವನೆಂದು ನೋಡೋ ನೀನಾಗಿ ದಯಮಾಡೊ 

ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದೊ ದೇವ 

ಪನ್ನಗಾದ್ರಿವಾಸ ನೀನೆ ನಿರ್ದೋಷ 

ದೇಶ ದೇಶದವರ ಪೊರೆವಂತೆ ಪೊರೆಯನ್ನ 

ಶೇಷಾಚಲ ಘನ್ನ ಶ್ರೀಶ ಹಯವದನ 

೦೫೪ 

ಸಿಂಗನ ಯೇರಿದ ನರಸಿಂಗ ತೋಮರವ ಪಿಡಿದು 

ರಂಗರಂಗ ವೈಭೋಗದಿಂದ ನಲಿದು ಚತು 

ರಂಗ ಬೀದಿಯೊಳು ಮೆರದ 

₹೬ 

ತ 

೨೦೧ 
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ಮುತ್ತಿನ ಕಿರೀಟ ಮೇಲೆ 

ಯೆತ್ತಿದ ಸತಿಗೆ ಪೊಳೆಯೆ 

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾ ದಿಗಳು ವಾಹನ ರಥ 

ಹತಿ ಬರುವ ಪುರದ ಜನಗಳು | ೧ 
ಅಧಿ 

ಸ 

ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನತ್ತುಜಾತ 

ಅನಿಮಿಷರಾಗಿ ಇಚ್ಛೈ ಸುತ ೨ 

ಗಂಧರ್ವಾದಿ ಗಾಯನ ನಾ 

ರಂದನು ಪಾಡುತ ಬಾರೆ 

ಇಂದುಮಾಳಿ ಮುಂದೆ ಕುಣಿವುತ ತಕ್ಕಥ್ಫಯ 

ಯೆಂದು ತುಂಬುರನು ಹಾಡಿಪಾಡುತ 
ಕಂ 

ವೇಶ್ವೆಜನರು ರಂಭೆ ವೂ 

ರ್ವಶಿ ಪಾತ್ರ ಪಡುತಿರೆ 

ದಾಸಾನುದಾಸರು ಪಾಡುತ ಸಲಹೋ ಶ್ರೀನಿ 

ವಾಸನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳುತ ಲ 

ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಸಾಂಗೋ 

ಪಾಂಗದಿಂದಲಿ ವಪ್ಪೆ ಅಲಮೇ 

ಲ್ಹಂಗರಮಣ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಿರುಪತಿ ತಿರು 

ವೇಂಗಳೇಶಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾ ೫ 

೧೫೫ 

ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರು ಬನ್ನಿರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾಡಿರೇ 

ಜ್ಞಾನಗುರುಗಳಿಗೊಂದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕಥೆಯ ಪೇಳುವೆ 

ಗಂಗಾತೀರದಿ ಯಷಿಗಳು ಅಂದು ಯಾಗವ ಮಾಡ್ದರು 

ಬಂದು ನಾರದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆಂದು ಕೇಳಲು 

ಅರಿತು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಮುನಿಯು ತೆರಳಿದ 

-ಭೃಗುಮುನೀಯು ತೆರಳಿದ 

ನಂದಗೋಪನ ಮಗನ ಕಂದನ ಮಂದಿರಕಾಗೆ ಬಂದನು 
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ವೇದಗಳನೆ ಓದುತಾ ಹರಿಯನೂ ಕೊಂಡಾಡುತಾ 

ಇರುವ ಬೊಮ್ಮನ ನೋಡಿದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದನು 

ಶಂಭುಕಂಠನು ಪಾರ್ವತೀಯೂ ಕಲೆತಿರುವುದ ಕಂಡನು 

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಲಿಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲೆಂದನು 

ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದನು ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಕಂಡನು 

ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪದಿಂದ ಒದ್ದರ ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿತೆಂದನು 

ತಟ್ಟನೆ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಪಾದ ತೊಳೆದನು 

ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತೆಂದು ಅಂದು ಮುನಿಯು ತೆರಳಿದ 

: ಬಂದು ನಿಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಇಂದಿರೇಶನ ಹೊಗಳಿದ 

ಪತಿಯ ಕೂಡೆ ಕಲಹ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು 

ಸತಿಯು ಪೋಗೆ ಪತಿಯು ಹೊರಟು ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ 

ಹುತ್ತದಲ್ಲೇ ಹತ್ತುಸಾಎರ ವರುಷ ಗುಪ್ತವಾಗೆ ಇದ್ದನು 

ಬ್ರಹ್ಮ ಧೇನುವಾದನು ರುದ್ರ ವತ್ತನಾದನು 

ಧೇನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಳು 

ಕೋಟಿ ಹೊನ್ನು ಬಾಳುವೋದು ಕೊಡದ ಹಾಲು ಕರೆವುದು 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು ಚೋಳನು 

ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂದಗ್ಹಾಲು ಚೆಂದದಿಂದಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ 

ಅಂದು ರಾಯನ ಮಡದಿ ಕೋಪಿಸಿ ಬಂದು ಗೋಪನ ಹೊಡೆದಳು 

ಧೇನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಪ ಹಿಂದೆ ನಡೆದನು 

ಕಾಮಧೇನು ಕರೆದ ಹಾಲು ಹರಿಯ ಶಿರಕೆ ಬಿದ್ದಿತು 

ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತೆಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಡಿಯೆ ಹೋದನು 

ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲೋಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ಶಿರವನು 

ಏಳು ತಾಳೆಮರದ ಉದ್ದ ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು 

ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿದ 

ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋವು ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳಿತು 

ತಟ್ಟನೆ ರಾಯ ಎದ್ದು ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಸೇರಿದ 

ಏನು ಕಷ್ಟಇಲ್ಲಿಹೀಗೆ ಯಾವ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ 

ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕೊಟ್ಟಾವಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಪಿಶಾಚಿಯಾಗೆಂದ 
ಪೆಟ್ಟು ವೇದನೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಬೃಹಸ್ಪತೀಯ ಕರೆಸಿದ 

ಅರುಣ ಉದಯದಲ್ಲೆದ್ದು ಔಷಧಕ್ಕೆ ಪೋದನು 

ಕ್ರೋಢರೂಪಿಯ ಕಂಡನು ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದನು 
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ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವು ಎನಗೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕೆಂದ 

ನೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆಂದ 

ಪಾಕ ಪಕ್ವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಬಕುಳೆ ಬಂದಳು 

ಭಾನುಕೋಟಿತೇಜನೀಗ ಬೇಟೆಯಾಡ ಹೊರಟನು 

ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ ದೊಂಡೆ ಹಾಕಿ ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದನು 

ಹಾರ ಪದಕ ಕೊರಳಲ್ಹಾ ಕಿ ಫಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟನು 

ಅಂಗುಲಿಗೆ ಉಂಗುರ ರಂಗಶ್ಪಂಗಾರವಾದವು 

ಪಟ್ಟಿನುಟ್ಟು ಕಚ್ಚೆಕಟ್ಟಿ ಪೀತಾಂಬರವ ಹೊದ್ದನು 

ಢಾಳು ಕತ್ತಿ ಉಡಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಜೋಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿದ 

ಕರದಿ ವೀಳ್ಯವನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡೀಯ ನೋಡಿದ 

ಕನಕಭೂಷಣವಾದ ತೊಡಿಗೆ ಕಮಲನಾಭ ತೊಟ್ಟನು 

ಕನಕಭುಷಣಾವಾದ ಕುದುರೆ ಕಮಲನಾಭ ಏರಿದ 

ಕರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯು ಬರಲು ಕಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಕಂಡರು 

ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವರೆಂದು ದೂರ ಪೋಗಿರೆಂದರು 

ನಾರಿಯರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪುರುಷ ಬರುವನು 
ಎಷ್ಟು ಹೇಳೆ ಕೇಳ ಕೃಷ್ಣ ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟನು 

ಅಷ್ಟು ಮಂದೀರೆಲ್ಲಸೇರಿ ಪೆಟ್ಟುಗಳನು ಹೊಡೆದರು 

ಕಲ್ಲುಮಳೆಯ ಕರೆದರಾಗ ಕುದುರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು 
ಕೇಶ ಬಿಚ್ಚಿ ವಾಸುದೇವ ಶೇಷಗಿರಿಗೆ ಬಂದನು 

ಪರಮಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉಣ್ಣು ಬೇಗ ಎಂದಳು 

ಅಮ್ಮ ಎನಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಡ ಎನ್ನ ಮಗನೆ ವೈರಿಯೇ 

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾದ ದೈವ ಅವಳ ನಿರ್ಮಾಣವ ಮಾಡಿದ 

ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವೊಳಾಕೆ ಎನಗೆ ಪೇಳು ಎಂದಳು 

ನಾರಾಯಣನ ಪುರಕೆ ಪೋಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪೂಜಿಸಿ 

ಕುಂಜಮಣಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಾಕಿ ಕೂಸಿನ ಕೊಂಕಳಲೆತ್ತಿದಾ 

ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ಕಣಿಯ ಹೇಳಿ ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ 

ಕಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ಬಕುಳೆ ಬಂದಳು 

ಬನ್ನಿ ರೆಮ್ಮ ಸದನಕೆನುತ ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಿದರು 

ತಂದೆತಾಯಿ ಬಂಧುಬಳಗ ಹೊನ್ನು ಹಣ ಉಂಟಿಂದರು 

ಇಷ್ಟು ಪರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವಗೆ ಕನ್ಯೆ ಯಾಕೆ ದೊರಕ್ಷಿಲ್ಲಾ 

ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬವು 
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ಬೃಹಸ್ಪತೀಯ ಕರಸಿದ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಸಿದ 

ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಕರೆಸಿದ ಮದುವೆ ಓಲೆ ಕಳುಹಿದ 

ವಲ್ಲಭೇನ ಕರೆವುದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕೆ ಪೋದರು 

ಗರುಡನ ಹೆಗಲನೇರಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೊರಟುಬಂದರು 

ಅಷ್ಟವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟದೇವರ ಪೂಜಿಸಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತ ಆಕಾಶರಾಜನ ಪಟ್ಟ ಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು 

ಕನಕಭೂಷಣವಾದ ತೊಡಿಗೆ ಕಮಲನಾಭ ತೊಟ್ಟನು 

ಕನಕಭೂಷಣನಾದ ಮಂಟಪ ಕಮಲನಾಭ ಏರಿದ 

ಕಮಲನಾಭಗೆ ಕಾಂತಿಮಣಿಯ ಕನ್ಯದಾನವಮಾಡಿದ 

ಕಮಲನಾಭ ಕಾಂತೆ ಕೆಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನೆ ಕಟ್ಟ ದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನೆ ಕಟ್ಟದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮದುವೆ ನೋಡೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರು ಬನ್ನಿರೇ 

ಪದ್ಧಾವತಿಯ ಮದುವೆ ನೋಡೆ ಮುದ್ದು ಬಾಲೆಯರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿರೇ 

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವ ಸುರಿದು ವೆಂಕಟೇಶನ ಕಳುಹಿದ 

ಲಕ್ಷತಪ್ಪು ಎನ್ನಲ್ಲುಂಟು ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸಲಹೆನ್ನ 

ಕೋಟಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಲ್ಲುಂಟು ಕುಸುಮನಾಭ ಸಲಹೆನ್ನ ' 

ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ವರವ ಕೊಡುವ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಲಹೆನ್ನ 

ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದಲಿ ಹೇಳ್ಕೇಳ್ದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಹಯವದನ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಜಯ ಜಯ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ 

ಬಲಿದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳ 

ಶೇಷಾದ್ರಿಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅರಸಗೆ 

ಕಲ್ಯಾಣಮೂರುತಿಗೆ ನಿತ್ಯಜಯಮಂಗಳ 

೧೫೬ 

ಸ [ರವಿ 
ಆದಿ 

ರಿಸಿದವರನು ಕಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನೇಕ ಪ್ರಭಾವ 

ಸುರ ಮುನಿಗಳ ಸಂಜೀವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಮ್ಮನು ಪೊರೆವ 
aL 

& Ue 

el 

ಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದು ಶೇಷಾಚಲದಲಿ ನಿಂದು 

ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪೆನೆಂದು ಅಭಯ ದಯಾಕರ ಸಿಂಧು 

ಬಕುತಿ ಮುಕುತಿ ಯೀವ ಮತ್ತುಲದೇವನ 
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ಸಕಲ ಜನಸೇವಿತ ಘನ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆ 

ವಿಕಸಿತ ಕಮಲನಯನ ಕಂಜನಾಭನೆ | 
ಪ್ರಕಟಿತ ಶುಭಕೀರ್ತಿ ಯಿಂದ ಮೆರೆವನೆ ೧ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗೋಚರನೆ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಪರ ಮನೋಹರನೆ 
ದಾನವರ ಸಂಹರನೆ ಮಹಾದ್ಯನ್ಯಾದಿಗಳುದ್ದರನೆ 
ಆನಂದಮಯನೆ ಅನೇಕಾವತಾರನೆ 
ಅನುದಿನ ನೆನವರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರನೆ 

ಘನ ಮಾಣಿಕ ಭೂಷಣ ಶೃಂಗಾರನೆ 
ತನುವಿನ ಕ್ಷೇಶ ದುರಿತ ಸಂಹರನೆ ಫಿ 

ಜಯತು ದೋಷವಿನಾಶ ಜಯ ಮಹಿಮಾ ವಿಶೇಷ 
ಜಯತು ಲಕುಮೀ ಪರಿತೋಷ ಜಯ ಪ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಜಯ ಕಮಲಜಜನಕನೆ ಜಯ ಜಗದೀಶ 
ಜಯ ಗಜವರದ ಪಾಲಿತ ಪುಣ್ಯಘೋಷ 

ಜಯತು ಜನಾರ್ಧನ ಜಗನ್ಮೋಹನ ವೇಷ 
ಜಯ ರಂಗ ವಿಠಲ ಕರುಣಾವಿಲಾಸ | pl 

೧೫೭ 

ವರಾಳಿ ರುಂಪೆ 

ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರ ತೀರನಿಲಯ ನಮೋ 

ಸ್ವಾಮಿ ವರಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಾ 

ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ 

ಸ್ವಾಮಿ ವರಹ ವೆಂಕಟ ನಾಯಕ tL 

ಯಜ ಗಾತ, ವಿಧಿಮತ ಪ್ರಭು ಪ್ರೀ ಇ ಪ್ 

ಯಜ್ಞ ವರಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಾ 

ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ರೃಹೇಮಾಂಬಕ ಹರ 

ಯಜ್ಞ ವರಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಾ 6 

ಭೂ ಭಯ ದೂರ ಧರಾ ಮನೋಹರ 

ಭೂ ವರಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಾ 



Gl ತ್ರೆ . > ಹಿ CL 6 Gl 22 | 
ಲ! ಪಾದಕಮಲ 

ಶ್ಲೇತ ವರಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕ 

ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ 

ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ 

ಪೊರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನ 

ದುರಿತದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೊಳು 

ಪೊರೆವರನಾಕಾಣನಿನ್ನಾ ಣೆ 

ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನ ಪೊರೆವರು 

ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೆ ಅ 

ಪಾರ ಮಹಿಮ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ 

ಘೋರ ದುರಿತಗಳ ದೂರ ಮಾಡಿಸೋ 

ಇಂದಿರೇಶ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಎನ್ನ 

ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ 

ಹೊಂದಿದವರ ಅಘ ವೃಂದ ಕಳೆವ 

ಮಂದರಾದ್ರಿಧರನೇ ೨ ೇೀಧರನೆ 

ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವ 

ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ 

ಅಂಗಜಪಿತ ಅಹಿರಾಜಶಯ್ಯ ಶ್ರೀ 

ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ 

೧೫೯ 

ಮಧ್ಯಮಾವತಿ 

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ತ ಶುಭಮಂಗಳಂ 

£2 

ಏಕ 

೬ 

lo 

ಓಂ 

ಅರೆರುಂಪ 

೪ 

ಇವಿ 

ಎ ಯ 
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ಶ್ರೀವಾಸುದೇವರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಲಗೊಂಡು ಶ್ರೀ 

ನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವಗೆ ನಮೊ ಎಂಬೆನು ೧ 

ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲಿ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣರು ಆದಿಶೇಷನ 

ಮ್ಯಾಲೆ ಪವಳಿಸಿರಲೂ 

ಬಂದು ಮಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಚಂದದ ಕರದಲಿ 
ಕುಂದದೆ ಪಾದವನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಳು ತ 

ಪಾದವನು ಒತ್ತುತಿರೆ ತಾಯೆ ಭಕ್ತರ ನೆನದು 

ಆಗ ಬಂದಳು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯೂರಿಗೆ 

ಮಣಿಮುಕ್ತ ನದಿತೀರ ಮಂಜುಳೆ ವ್ಹಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ 
ನೆಲಸಿದಳು ನಮ್ಮ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯು 

ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿ ಬಂದು 

ನಾರೇರ ನಲಿದಾಟ ಕಂಡಾನಾಗ 

ಒಣಗಿದ್ದ ಮರ ತಳಿತು ಹರಿವುತಿರೆ ಜಲ ಉಬ್ಬಿ 

ವನವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಮಯವಾದುವು ೪ 

ಆಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ದಾರಮ್ಮ ತಾಯೆನಲು 

ನಾವು ಪರದೇಶಿಗಳು ಎಂದು ನುಡಿಯೆ 

ಜ್ಞಾನದಲಿ ನೋಡಿದನು ತಾಯಿ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯನು 

ಭಾಗ್ಯವನು ಮಾಡಿದೆನು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ °° 

ನಿನ್ನ ತಪಸನು ಸಲಿಸ ಬಂದೆ ನಾ ಮಗಳಾಗಿ 
ಇನ್ನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡೆನ್ನ ತಂದೆ. 

ಬರಬೇಕು ಆಶ್ರಮಕೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು ಖಷಿ 

ಸಂತೋಷ ಹರುಷದಲಿ ನಡೆ ತಂದನು ೬ 

ಮಗಳನ್ನು ಕುಟೀರ ದ್ವಾರದಲಿ ಕರೆತರಲು 

ಮಡದಿಯರೆಲ್ಲ ಆರತಿಯೆತ್ತಲು 

ನಿಧಿಯು ತನ್ನಕೈಯ್ಯ ಸೇರಿತು ಎನುತಲಿ 

ಅಗಣಿತ ಹರುಷದಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನು ಎ 
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ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲಿ ಸ್ವಾಮಿಕಂಗಳ ತೆರೆದು 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಾಣದೆ 
es) ಕಿ 

ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹರಿಯೆದ್ದು ಪಂಚೈದುರೂಪನಾಗಿ ಬ 

ರಾಜ್ಯರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿ ಅರಸ ಬಂದ | ತ್ರ 

ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೇವೀನು ಕಾಣದೆ 

ಕುದಲೀ ಸಾರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಕಾವೇರಿಗೆ ಒಲಿದು ಸಿ ರವಾಗಿ ವರವಿತ್ತು 

ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ನೆರೆಯೂರಿಗೆ | ೯ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಣರೂಪಿಲಿ ಯಷಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 

ದೀಪನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನುಡಿಯೆ 

ಆ ಯಷಿ ಆದರಿಸಿ ಕಂದಮೂಲಾದಿ ಫಲಗಳ 

ಬಡ್ಡಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ 
೧೦ 

ಆರೋಗಣೆಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ನೀರನು ಬೇಡೆ 

ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿ ನೀರು ಕೊಡಲು 

ಯಾರ ಕೈಯ್ಯಲಿ ನೀರು ಪಿಡಿವೋನು ನಾನಲ್ಲ 

ಕೊಡಗೂಸು ಕೊಡಬೇಕು ವ್ರತವೆಂದನು ೧೧ 

ಕೊಡಗೂಸು ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಿಂಡ್ಯಾಗ ನೀರು ಕೊಡೆ 

ಕಡುಬೇಗದಿಂದಲೆ ಕೃಯ್ಯಪಿಡಿದ 

ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೈಯ್ಯಪಿಡಿದನೆಂದು ಕೂಗ 

ತಡೆಯದೆ ಶಾಪವನು ಕೊಡಲಿ ಬಂದ | ೧೨ 

ಶಾಪವನು ಕೊಡಲಿ ಬರೆ ಶಂಕಚಕ್ರವ ತೋರೆ 

ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅರಿತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 

ಸ್ಕೋತ್ರವನೆ ಮಾಡಿದನೆ ಆತ ನಾರಾಯಣನೆ 

ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತಲಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೇನು (೩ 

ನಿನ್ನ ಮಗಳನು ಬೇಡಿಬಂದೆ ನಾ ಹರುಷದಲಿ 

ಸಂತೋಷದಿಂದಲೆಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮಗಳ 



(s 

ಬನ್ನ ಜಾಮಾತನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನುತಲೂ 
ಸಂತೋಷ ಹರುಷದಲಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದ 

ಎನ್ನ ಪಟ ಸಿಣದಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲಿಸಿದರೆ 
ಎನ್ನ ನ್ನ ಮಗಳೇ ಟೆ ಸಾಗಿ 

ನಿಶ್ಚತಾ ೦ಬೂಲ ಮಾಡು ಮಾವ ಎನಲು 
ನಿಶಿತಾರ್ಥವ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟವರ್ಗವು ಮಾಡಿ ಜ 

ಮುಹೂರ್ತವನು ನೋಡಿ ಮಗಳ ಧಾರೆಯೆರೆದ 

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಭೂಮವ ಮಾಡಿ 
ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ 
ನಾಕಬಲಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕವು ಕೂಡಿ 
ನಾಚ್ಯಾರು ಗುಡಿಯಲಿ ನಲಸಿಪ್ಪ 

ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪರ ವಾಸುದೇವರು 
al ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಂಕರುಷಣಾ 
ಸಿಳ ವೊಳ್ಳೆ ದೆಂದೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು 
hl ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ 

ಏಕಸಿಂಹಾಸನದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು 
ಏಕಚಿತ ಶದಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಪ್ಪರು 
ಲೋಕನಾಯಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಗಳನೆ ಕೊಡುವಳು 
ಲೋಕಲೋಕದ ಜನರು ನೋಡ ಬನ್ನಿ 

ನೆ ರ್ಪರವು ಕೈರಗುಳಿಗೆ ಕಳಿಯ ಅಡಿಕೆಯು 
ನಿಳಿ ಎಲೆಯ ತೌಂಬೂಲಗಳನು 

ಅಪ್ಪನಾರಾಯಣಗು ಮಿತ್ರೆ ಮಹಲಕ್ಷಿ ಗು 
ಅಧಿ 

@ ಹ 
ಲು 

ಖಾ 
೯ಲಿ ಮೇಧಾವಿ ಕೊಡುತಿ ಶಿದ್ದನು 

ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲ ಕ್ವಿಗಳನೆ ತಂದಿಳುಹಿದರು 
ಅಷಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಹೊರೆಯಲು ಕ್ರ 
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ಗ ು ತ್ರೆ 2 (5 b A ಶ್ 9 ಟಿ 
ಚರಣದಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಹೂಳೆವ ಕಾಂಚಿಧಾಮ 
ಹೊಳೆವ ಪೀತಾ ೦ಬರ ಪೊನು ಡುದಾರವು 

ನೊಸಲ ಸ್ತೂರಿ ತಿ ಲಕ ಗೊಂಡ್ಕ ಮುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ 

ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತು ಖಿ ಣಾ 
ತ್ತ 2 ne ಗ್ಗ 

ನೊಸಲ ಕಸೂ ರಿ ತಿಲಕ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ 

ಶಂಖ ಹಸತ ಧರಿಸಿಪ್ಪನು 

ಸಿಯ ವನಮಾಲೆ ವೈಜಯಂತಿ ಕೊರಳಲಿ 

| fps ಗೊಪ್ಪಿತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ದಿ ೨೩. 

4 

G 

ಪಾವಡ ಹಾಕೋರು ಚಾಮರ ಬೀಸೋರು 

ವಾರಣದ ಸತ್ತಿಗೆ ದೀವಟಗೆಯು 

ಸಾಮಿ ಗರುಡನ್ನೇರಿ ಮೆರೆವಾಗ ನೋಡಿದರೆ 

ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯ ಕೂಡುವ ಹರಿಯು 3 (್ಥ 

ಇತೆರದಿ ಚಾಮರ ಮುತ್ತಿನ ದೀವಟಗೆ 

ಅರ್ಥಿೀಲಿ ಸೂಳೇರು ನಾಟ್ಯವಾಡೆ 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ ಮೇಲೆ 
ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕರೆದರಾಗ ೨೫ ನಿ 

೬೦ 

ಜಯಮಂಗಳಂ ಐತ್ವ ಶುಭಮಂಗಳಂ el 

ತೊಳಸದಕ್ಕಿಯ ತಿಂಬ ಕಿಲುಬುತಳಿಗೆಯಲುಂಬ 
ಕೊಳಗದಲಿ ಹಣಗಳನು ಅಳೆದುಕೊಂಬ 
ಇಲ್ಲ ತನಗೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿದರೆ 

ಎಲ್ಲವನು ಕಸುಕೊಂಬ ಕಳ್ಳದೊರೆಗೆ ೧ 



lo lo 

ಹೊನ್ನು ಹಣ ಕಸುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದರುಶನ ಕೊಡದೆ 

ಬೆನ್ನೊ ಡೆಯ ಹೊಡೆಸುವ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿಗೆ 

ಗಿಡ್ಡಹಾರುವನಾಗಿ ಒಡ್ಡಿ ದಾನವ ಬೇಡಿ 
ದುಡ್ಡು ಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೈಯ ನೀಡಿ 
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದ ದಾಸರಿಗೆ ವಿಡ್ಡೂರಗಳ ಕಳೆದು 
ದೊಡ್ಡವರ ಮಾಳ್ಪ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಗೆ 

ತ್ಯೆ 

ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾ ಎವಿ ಗಿ 



ಶೀಪಾದರಾಜರು 

ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು. ೧೪೦೪-೧೫೦೨ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 
ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದರೆಂದು ಗೃಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ 
ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾ ಗಲೇ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ 
ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು. 

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರು ಅಬೂ ರಿನ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು, 
ಅಲ್ಲೇ ದನಗಾಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕುರಿತು," ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ 
ಅಬ್ಬೂರು'' ಎಂದಾಗ NO ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ ಮನೆಗೆ UR 
ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ನ್ನು ನೋಡಿ, 
ಈಗಲಾದರೂ. ಅಬ್ಬೂರು ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಎಂಬುದು ವೇದ್ಯವಾಯಿತೇ?'' ಎ ಎಂದು 
ನುಡಿದನು. 

| 
ಹೀಗೆ ಇವನು ತೋರಿದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬುದಿ ಿಶಕಿ ಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ 

ಸ್ಪರ್ಣವರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದ ಶೇಷಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನವರ 
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅವರನು  ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ರು. ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರ ಅಕ್ಕನ ಪ 
ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರಿಂದ ಮಗನು ವಿಖಾ ೈತನಾಗಲು ತಾನೇಕೆ 
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 

ಬಾಲಕನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಕ್ಕ 
ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ 
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ 
ಮುಳಬಾಗಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದರು. ಆಗ ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ಬಏಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮ 1000 ಕಂಗೊಳುಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಪ್ರ ದೇಶ 
ದ್ವೈತದರ್ಶನವನ್ನು ಕನ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಯಿತು. 



೨೦೪ ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶಿ, ನಿವಾಸ 

ನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 
ಸಜ ಚಿಸಿದುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ""ಕಂಗಳಿದ್ದೇಶತಕೋ 

ವೇರಿರಂಗನ ನೋಡದ'' ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಪ್ರೀ ನಿವಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು "" ಭೂಷಣಕೆ ಭೂಷಣ 

ಇದು ಭೂಷಣ'' ಮುಂತಾದ ಇಸು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ನ್ನು ರಂ ಖು ಅಂಕಿತದಿಂದ ರಚಿಸಿದ್ದು 

ಸಾಕಷು ಪ.ಸಿ _ದಾಗಿವೆ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು 

ಕೆ by ಶ.ಸು.೧೪೪೭-೧೫೩೯ 

ಬ್ರ ಹ್ಮ ಣೃತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಲ್ಲಣಸುಮತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ದ 
ಯೈ 

ಜನ ೬೬.೬1 (ರದ ಅರಸರಿಗೆ ಚಳ ಜಾ ದ್ದರು. ಕಷದೆ 

ರಾಜನಾಶ, ಪಳಯಗಳಂತಹವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಫಲವು. ಈ ಚತ ತಳಕ 
pos 

ಬ ೬ 

ಕಾವೀಶಾಠಿಯನ್ನು ತೆಗೆದೊಗೆದು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾ ಲೆಗೆಸೆದರು. ಶಾಠಿಯು ದಗ್ಗವಾಗಿ 

ಜಾಲ ಶಾಂತವಾಯಿತು 

ಹೀಗೆವಿಜಯವನಗರದ ಉನ್ನ, ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯ ದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರು. 

ಮಧಾ ಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಹಾ ಗ, ಸಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಧ್ವಮತದ 

ಪುನರುದ್ದಾರಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಕ ತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳರಡರಲ್ಲೂ ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಡಿತರೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿತರ್ಕ ತಾಂಡವ, ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರೆಂದೇಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಮತ ಪ್ರಸಾರವೂ 

ಹರಿದಾಸರುದೀಕ್ಷೆಪಡೆದು ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ದಾಸಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಕರಾಗಿ 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಬಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಂದು ಕೂಟ್ಟರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 

ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ""ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಇ ಪ್ರವಾರ್ತಕ''ರಂದೇತುಳಜಾಜಿ ತಮ್ಮ 



ಅ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರ ಯ ಪ್ರವರ್ಶನೆಗೆ ಆ ಹ್ ಅಪಾರ. ಮಂದಿ 

ರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದಮೇಲೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ₹೨ ಸ 5 1 ತ 8 ತ್ ಲ ಹ ರ 

ವಾದಿರಾಜರು 

ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು. ೧೪೮೦- ೧೬೦೦ 

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಭಾಸಿಯ ಸಮೀಪ ಹೂವಿನ ಕೆರೆ ವಾದಿರಾಜರ ಜನ ನೃಸ್ಥಳ. 
ರಾಮಾಚಾ ರ್ವ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ವಾದಿರಾಜರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ವಾದಿರಾಜರ ವಿದ್ವಾ 

ಗುರುಗಳು ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರಾದರೂ ಅವರು ಕೆಲಕಾಲ ಎದ್ಯಾನಿಧಿ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿಯೂ 

ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ರು. 

ಇವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ವರಾಹ. ಬಾಲಕ ವರಾಹನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ 

ತಂದ ತಾಯಿಗಳು ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಬಳಿ ರಿಷ್ಠವೃಶ್ತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಸೀಕಾರದ ಬಳಿಕ 

ಪರ್ಯಟನ ಕೆಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ ಶ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ 
೪ 

5 ಇವು 
ನ 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲಗು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಯಲ್ಲೂ 

ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ : ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

ಜ್ನ 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತುಗ ೦ಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ "ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ' 

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೃಂಥವೆನಿಸಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭ್ರಮರ 

ಗೀತವನ್ನಾಧರಿಸಿ ದೀರ್ಪವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ 

ತಿಳಿಯಲು "ಭ್ರಮರ ಗೀತ'ವೆಂಬ ಅಭಿನವ ನಾಟಕ ಚ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೂಟ್ಟದ್ದಾ ರೆ. 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕೂನೆಗಾಲವನ್ನು ಸೋದೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು. 

ಶ್ರೀವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವರು, ಲಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು ಹಲವಾರು ರಿಷೃರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ೧೬೦೦ರಲ್ಲಿ 
ವೃಂದಾವನಸ್ನರಾದರು 


